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AS) RGE núm. 214/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients sense
contestar a l'illa de Menorca en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms. 7895
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inversió en els centres comercials a cel obert. 7898
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BN) RGE núm. 318/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caigudes dels
diferents sistemes informàtics en els hospitals de la comunitat autònoma i Atenció Primària. 7898

BO) RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes afectades
pel ciberatac a l'Ibsalut. 7899

BP) RGE núm. 320/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades compromeses
pel ciberatac a l'Ibsalut. 7899

BQ) RGE núm. 321/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de l'Ibsalut
per mantenir la seguretat en la xarxa informàtica. 7899

BR) RGE núm. 322/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
efectuades per tal d'evitar un nou atac informàtic a l'Ibsalut. 7899

BS) RGE núm. 325/22, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a temporalitat
dins el sector educatiu públic. 7899

BT) RGE núm. 328/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a demanda d'usuaris
del tren d'ampliació amb serveis nocturns. 7900

BU) RGE núm. 329/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estudi de viabilitat
d'ampliació del servei de trens nocturns. 7900

BV) RGE núm. 336/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a traspàs de
competències en sanitat penitenciària. 7900

BW) RGE núm. 337/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (I). 7900

BX) RGE núm. 338/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (II). 7900

BY) RGE núm. 339/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (III). 7901

BZ) RGE núm. 340/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (IV). 7901

CA) RGE núm. 341/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (V). 7901

CB) RGE núm. 342/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (VI). 7901

CC) RGE núm. 343/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (VII). 7901

CD) RGE núm. 344/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el
Servei de Salut de les Illes Balears (VIII). 7901

CE) RGE núm. 360/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a Son
Llàtzer de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7901

CF) RGE núm. 361/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a Son
Espases de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902

CG) RGE núm. 362/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital
de Manacor de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902

CH) RGE núm. 363/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital
d'Inca de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902
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CI) RGE núm. 364/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital
Mateu Orfila de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902

CJ) RGE núm. 365/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital
Can Misses de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902

CK) RGE núm. 366/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital
de Formentera de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7902

CL) RGE núm. 367/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients COVID
que han estat derivats i ingressats des del 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7903

CM) RGE núm. 368/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients COVID
ingressats en hospitals provinents de residències. 7903

CN) RGE núm. 369/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Eivissa des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7903

CO) RGE núm. 370/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Inca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7903

CP) RGE núm. 371/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Formentera des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7903

CQ) RGE núm. 372/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Manacor des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7904

CR) RGE núm. 373/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Menorca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7904

CS) RGE núm. 374/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital Son Llàtzer des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. 7904

CT) RGE núm. 375/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital Universitari de Son Espases des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.

7904

CU) RGE núm. 379/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a monitor d'habitatge de les Illes
Balears. 7904

CV) RGE núm. 383/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients crònics.
Cursos de formació EGC (Infermera gestora de casos). 7904

CW) RGE núm. 384/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa Pacient
actiu. 7905

CX) RGE núm. 385/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tallers/formació
de persones cuidadores de pacients crònics complexos i avançats. 7905

CY) RGE núm. 386/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comissions de
cronicitat. 7905

CZ) RGE núm. 387/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients crònics
del Servei de Salut. Infermera gestora de casos. 7905

DA) RGE núm. 388/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tècnics en cures
auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (1). 7905

DB) RGE núm. 389/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tècnics en cures
auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (2). 7905

DC) RGE núm. 390/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació NIRA
per a la notificació i el registre d'agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de salut de les Illes Balears.

7906



BOPIB núm. 140 -  28 de gener de 2022 7883

DD) RGE núm. 391/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol i controls
d'accés de visites familiars a pacients ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases. 7906

DE) RGE núm. 392/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols i controls
d'accés de visites familiars a pacients ingressats a hospitals gestionats o concertats amb el Servei de Salut de les Illes Balears a 1 de
gener de 2022. 7906

DF) RGE núm. 393/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del solar propietat de
l'IBAVI a Son Banya. 7906

DG) RGE núm. 394/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per tornar les fiances
dels anys 2020 i 2021 dels llogaters a les promocions de l'IBAVI. 7906

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 429/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a certificació d'entrada als espais condicionats al certificat COVID a aquelles persones que han passat la malaltia diagnosticada
amb tests d'antígens. 7907

B) RGE núm. 430/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a licitació
en bloc de nou centres de salut. 7907

C) RGE núm. 431/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del Projecte de llei estatal
d'habitatge. 7907

D) RGE núm. 432/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bo jove d'habitatge i emergència
habitacional. 7907

E) RGE núm. 434/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de Govern davant
la sisena onada de la COVID-19. 7907

F) RGE núm. 435/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals del
Servei de Salut de les Illes Balears. 7907

G) RGE núm. 436/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals el
Govern encara no ha presentat el text de l'avantprojecte de la tan anunciada Llei de turisme. 7908

H) RGE núm. 437/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sobresous cobrats
per empleats. 7908

I) RGE núm. 438/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a passaport COVID.
7908

J) RGE núm. 439/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a període d'eficàcia temporal
i caducitat de les llicències d'obres per als ciutadans de les Illes Balears. 7908

K) RGE núm. 440/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del
ministre de Consum en relació amb l'exportació de carn. 7908

L) RGE núm. 441/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació promesa per
a l'any 2022 per als apartaments Don Pepe a Eivissa. 7908

M) RGE núm. 442/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "okupació" il·legal d'habitatges
a les Illes Balears. 7909

N) RGE núm. 443/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passaport COVID.
7909

O) RGE núm. 444/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'adjudicació de
les obres dels nous centres de salut. 7909

P) RGE núm. 445/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en la garantia
dels drets lingüístics en la Llei d'educació. 7909
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Q) RGE núm. 446/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la sisena onada
de COVID. 7909

R) RGE núm. 447/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'anunciada Llei
turística. 7909

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 261/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a les declaracions del ministre Alberto Garzón i petició de
mesures urgents per a la indústria càrnia i el sector ramader (procediment d'urgència). 7910

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 142/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a suavització de la bretxa digital dels
nostres majors, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 7911

B) RGE núm. 217/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vols fantasma, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. 7912

C) RGE núm. 218/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a control total d'emissions al Mediterrani i declaració d'ECA,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7913

D) RGE núm. 219/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a liberalització del mercat de tests d'antígens, davant la Comissió
de Salut (procediment d'urgència). 7914

E) RGE núm. 249/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a declaracions del ministre de Consum, Alberto  Garzón,
l'Agenda 2030 i defensa del nostre sector ramader i els nostres productes, davant la Comissió d'Economia. 7915

F) RGE núm. 256/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a publicació del BOE en llengua catalana,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 7916

G) RGE núm. 265/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gas i energia atòmica, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 7917

H) RGE núm. 273/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls de la mediació familiar, davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 7918

I) RGE núm. 284/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cultura balear i separatisme, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. 7919

J) RGE núm. 297/22, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la reforma laboral, davant la Comissió de Turisme i
Treball. 7920

K) RGE núm. 352/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cotitzacions d'autònoms, davant la Comissió de Turisme
i Treball. 7921

L) RGE núm. 355/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació del moll del Caló de Sant Agustí a Formentera, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7922

M) RGE núm. 376/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reptes per a la temporada turística 2022, davant la Comissió de
Turisme i Treball (procediment d'urgència). 7923

N) RGE núm. 381/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millorar i agilitar les convocatòries de beques menjador, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 7924

O) RGE núm. 395/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificat de recuperació per a les persones que han estat
diagnosticades de COVID-19 amb test d'antígens, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 7925

P) RGE núm. 396/22, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la iniciativa
de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya "On són elles?", davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 7925
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 251/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, sobre el desenvolupament del retorn a les aules el segon trimestre del curs 2021-2022. 7927

B) RGE núm. 260/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, per analitzar la seva política d'habitatge. 7927

C) RGE núm. 264/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, sobre actuacions en relació amb la sisena onada de COVID, la gestió de les baixes laborals i el grau de vacunació. 7927

D) RGE núm. 270/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, sobre la internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears. 7927

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14037/20. 7927

B) Manteniment  per al proper període de sessions de les Interpel·lacions RGE núm. 7760, 8082 i 8123/21. 7928

4. INFORMACIONS

A) Substitucions a la composició de les comissions de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears i de Salut
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca 7928

B) Canvis a la composició de la Comissió de Peticions per part del Grup Parlamentari Socialista 7928

C) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears sobre programació de les línies generals d’actuació del Parlament de les Illes
Balears per a l’any 2022 (X legislatura) 7928

D) Dotzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 7929

E) Normes reguladores del procediment per a l’elecció del director o la directora general i la renovació parcial dels membres del
Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 7929

F) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Jessica Aguiló Olivas com a personal eventual adscrita al servei
del Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears 7930

G) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Joan Méndez i Martínez com a personal eventual adscrit al servei
del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears. 7932

H) Resolució de Presidència en relació al nomenament del Sr. Joan Antoni Kleber i Gual com a personal eventual adscrit
funcionalment al grup parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears. 7932

I) Resolució de Presidència en relació a la pròrroga de determinats acords d’aplicació de mesures específiques sobre reducció
voluntària de jornada, excedència voluntària i llicència especial per a assumptes propis al personal del Parlament de les Illes Balears,
derivades del Decret llei 5/2012, d’1 de juny. 7933

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 3 de gener de 2022. 7934
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió dels dies 14, 15 i 16 de desembre de
2021, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració sobre 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, corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest SL (RGE núm.
14265/21).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de desembre de 2021, es
pronuncià sobre la sol·licitud RGE núm. 14265/21, de declarar
exempt de l'aplicació de les limitacions establertes a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, referent al percentatge
sobre el crèdit inicial del capítol del pressupost corrent
corresponent a la secció pressupostària de què es tracti,
l'expedient pluriennal relatiu a l'acció concertada del servei
residencial per a persones grans en situació de dependència a
les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys 2021-2025, amb
l'entitat Sóller Invest SL,  i adoptà la declaració que es
transcriu:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts declara l'exempció de
l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponents a l'expedient
d'acció concertada del servei residencial per a persones
grans en situació de dependència a les illes de Mallorca i
Eivissa, per als anys 2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest
SL, i per a qualsevol modificació que es pugui produir en
la seva tramitació o execució, sempre que no se superi
l'import total de l'expedient, en els termes exposats a
l'informe de la Direcció General de Pressuposts de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors de dia 30 de
novembre de 2021.

A la seu del Parlament, 20 de desembre de 2021
La secretària de la comissió

Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 253/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a polítiques del Govern per afavorir l'economia
circular.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre polítiques del Govern per afavorir l'economia
circular.

Palma, a 13 de gener de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 380/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a política general del Govern en matèria d'habitatge
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política general del Govern en matèria d'habitatge.

Motivació del procediment d'urgència: La urgència d'aquesta
iniciativa ve motivada per la situació d'emergència habitacional
que pateixen les Illes Balears. Tot i les diferents mesures
públiques que s'anuncien, aquestes no aconsegueixen posar
remei a la situació, que no fa més que agreujar-se amb el pas
del temps. La notícia apareguda a la premsa el darrer mes
(podeu consultar l'enllaç que s'adjunta), que les Illes Balears
lideren la pujada del preu de l'habitatge, constata aquesta
situació d'emergència i la necessitat d'actuar-hi amb rapidesa.

httpes://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/12/31/16842
49/baleares-lidera-subida-del-precio-vivienda.

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
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Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 140/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'estudiants de batxillerat i FP
de les Illes Balears que cursen els seus estudis fora del
municipi de residència.

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

Quants d'estudiants de batxillerat i FP de les Illes Balears
cursen els seus estudis fora del municipi de residència?

Palma, a 10 de gener de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 143/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

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

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

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

Palma, a 10 de gener de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 144/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

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

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

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

Palma, a 10 de gener de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 145/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ingressats sense vacunar.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
sense vacunar durant el mes de desembre de 2021?

Palma, a 10 de gener de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 147/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències d'obra
d'HPO públiques que han estat aprovades pel Consell de
Govern dins aquesta legislatura fins al dia 31 de desembre
de 2021.

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

Quantes llicències d'obra d'HPO públiques han estat
aprovades pel Consell de Govern dins aquesta legislatura fins
al dia 31 de desembre de 2021?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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F)
RGE núm. 148/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'habitatge regulat.

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

Quins mecanismes fa servir la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge per a la construcció d'habitatge regulat?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 149/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
durant aquesta legislatura amb els col·legis professionals.

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.

S'ha produït alguna actualització de col·laboració durant
aquesta legislatura entre la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
i els col·legis professionals? Amb quins col·legis?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 150/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa
d'agilització administrativa en matèria de tramitació
urbanística.

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.

S'ha constituït la mesa d'agilització administrativa en
matèria de tramitació urbanística? Quantes vegades s'ha reunit?
Amb quins organismes?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 151/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI en Es Castell, Alaior, Ferreries i
Es Mercadal a 29 de març de 2021.

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

Ateses les respostes rebudes a les preguntes RGE núm.
8752, 8757, 8764 i 8767/21, contestades pel Govern el 29 de
març de 2021, i atès que no quadren les quantitats de les places
esmentades a les preguntes 8764/20 i 8767/20, se sol·licita:

A data 29 de març de 2021, de les 16 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Ferreries, quines són les
condicions i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció
per al seu ús i des de quan ho fan?

A data 29 de març de 2021, de les 30 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Es Mercadal, quines són les
condicions i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció
per al seu ús i des de quan ho fan?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 152/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI en Es Castell, Alaior, Ferreries i
Es Mercadal a 11 de gener de 2022.

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.

Ateses les respostes rebudes a les preguntes RGE núm.
8752, 8757, 8764 i 8767/21, se sol·licita:

A data 11 de gener de 2022, de les 19 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Es Castell, quines són les
condicions i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció
per al seu ús i des de quan ho fan? Quantes estan ocupades i
quantes lliures?

A data 11 de gener de 2022, de les 20 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Alaior, quines són les condicions
i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció per al seu ús
i des de quan ho fan? Quantes estan ocupades i quantes lliures?

A data 11 de gener de 2022, de les 16 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Ferreries, quines són les
condicions i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció
per al seu ús i des de quan ho fan? Quantes estan ocupades i
quantes lliures?

A data 11 de gener de 2022, de les 30 places d'aparcaments
de la promoció de l'IBAVI a Es Mercadal, quines són les
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condicions i el preu de lloguer? Fan algun tipus de promoció
per al seu ús i des de quan ho fan? Quantes estan ocupades i
quantes lliures?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 154/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a antiguitat de les
places d'aparcament de l'IBAVI llogades de cadascuna de
les promocions en els municipis d'Es Castell, Alaior,
Ferreries i Es Mercadal.

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

Quina és l'antiguitat de les places d'aparcament llogades de
cadascuna de les promocions relacionades a les preguntes RGE
núm. 8752, 8757, 8764 i 8767/20, corresponents a places
d'aparcament de l'IBAVI en els municipis d'Es Castell, Alaior,
Ferreries i Es Mercadal?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 155/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació pel que
fa al pagament del lloguer de les places d'aparcament de
l'IBAVI de cadascuna de les promocions en els municipis
d'Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal.

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

A dia 11 de gener de 2022, estan el corrent de pagament
tots els lloguers de les places d'aparcament de cadascuna de les
promocions relacionades a les preguntes RGE núm. 8752,
8757, 8764 i 8767/20, corresponents a places d'aparcament de
l'IBAVI en els municipis d'Es Castell, Alaior, Ferreries i Es
Mercadal?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 156/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació amb
el sector immobiliari.

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.

Durant aquesta legislatura s'ha fet algun tipus de regulació
amb el sector immobiliari?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 158/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Monitor Balear
d'Habitatge.

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.

Està creat i posat en funcionament el Monitor Balear
d'Habitatge? Quins treballs  ha realitzat?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 161/22, de la diputada María Isabel Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça
del director de recursos humans del Servei de Salut.

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.

Durant quin període ha estat vacant la plaça de director de
recursos humans del Servei de Salut?

Palma, a 11 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Rosselló i Borrás

P)
RGE núm. 162/22, de la diputada María Isabel Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries que s'han realitzat per cobrir la plaça de
director/a de recursos humans de l'Ibsalut.

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 convocatòries que s'han realitzat per
cobrir la plaça de director/a de recursos humans de l'Ibsalut?

Palma, a 11 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Rosselló i Borrás
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Q)
RGE núm. 163/22, de la diputada María Isabel Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits exigits per a la plaça de director/a de recursos
humans del Servei de Salut.

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 requisits exigits per a la plaça de director/a de
recursos humans del Servei de Salut?

Palma, a 11 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Rosselló i Borrás

R)
RGE núm. 164/22, de la diputada María Isabel Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de la plaça de director de recursos humans del
Servei de Salut durant el període vacant.

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.

Durant el període que ha estat vacant, qui ha realitzat les
funcions de la plaça de director de recursos humans del Servei
de Salut?

Palma, a 11 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Rosselló i Borrás

S)
RGE núm. 169/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (1).

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

Quin nombre de professionals sanitaris que realitzen o han
realitzat activitat en el Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2021 han denunciat una agressió verbal o física
davant la direcció de l'Ibsalut, les gerències dels centres i les
unitats bàsiques de salut o els hospitals de les Illes Balears?

Té coneixement la Conselleria de Salut i Consum del
nombre de professionals sanitaris que realitzen o han realitzat
activitat a la xarxa sanitària privada de les Illes Balears durant
l'any 2021 que hagin denunciat una agressió verbal o física?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 170/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (2).

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 registre recull les xifres i la tipologia dels casos
d'agressions a professionals sanitaris i sociosanitaris de  les
Illes  Balears que s'hagin produït a qualsevol dependència
sanitària o sociosanitària (centres i unitats bàsiques de salut,
hospitals, centres de dia, residències...)?

Quin tipus d'agressions (físiques, verbals o d'altra índole)
han estat denunciades pels professionals sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2021?

Quines actuacions ha duit respecte d'això la direcció del
Servei de Salut  o la Conselleria de Salut i Consum, respecte de
cadascuna de les denúncies durant l'any 2021?

Quines modificacions sobre el protocol de prevenció i
actuació davant agressions a professionals sanitaris s'han
modificat durant 2021 després de les denúncies dels mateixos
professionals i de les associacions i els sindicats sectorials?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 171/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (3).

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

Quines actuacions tenen previst posar en marxa amb
caràcter  immediat la direcció del Servei de Salut i la
Conselleria de Salut i Consum davant l'augment de casos
d'agressions denunciats pels professionals sanitaris?

Palma, a 11 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 191/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms a l'illa d'Eivissa.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, en quina situació es troba la citada línia d'ajudes a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

W)
RGE núm. 192/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms a l'illa de Formentera.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, en quina situació es troba la citada línia d'ajudes a
l'illa de Formentera?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

X)
RGE núm. 193/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms a l'illa de Mallorca.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, en quina situació es troba la citada línia d'ajudes a
l'illa de Mallorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Y)
RGE núm. 194/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms a l'illa de Menorca.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, en quina situació es troba la citada línia d'ajudes a
l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Z)
RGE núm. 195/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de les peticions a l'illa d'Eivissa en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, estan totes les peticions de l'illa d'Eivissa ateses i
contestades?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 196/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de les peticions a l'illa de Formentera en relació
amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, estan totes les peticions de l'illa de Formentera
ateses i contestades?
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Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 197/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de les peticions a l'illa de Mallorca en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, estan totes les peticions de l'illa de Mallorca ateses
i contestades?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm. 198/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de les peticions a l'illa de Menorca en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, estan totes les peticions de l'illa de Menorca ateses
i contestades?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm. 199/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions presentades a l'illa d'Eivissa en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van presentar a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AE)
RGE núm. 200/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions presentades a l'illa de Formentera en relació
amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van presentar a l'illa de
Formentera?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AF)
RGE núm. 201/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions presentades a l'illa de Mallorca en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van presentar a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AG)
RGE núm. 202/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions presentades a l'illa de Menorca en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
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COVID-19, quantes peticions es van presentar a l'illa de
Menorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AH)
RGE núm. 203/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions concedides a l'illa d'Eivissa en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van concedir a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AI)
RGE núm. 204/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions concedides a l'illa de Formentera en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van concedir a l'illa de
Formentera?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AJ)
RGE núm. 205/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions concedides a l'illa de Mallorca en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel

Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van concedir a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AK)
RGE núm. 206/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions concedides a l'illa de Menorca en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van concedir a l'illa de
Menorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AL)
RGE núm. 207/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions denegades a l'illa d'Eivissa en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van denegar a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AM)
RGE núm. 208/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions denegades a l'illa de Formentera en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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.
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En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van denegar a l'illa de
Formentera?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AN)
RGE núm. 209/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions denegades a l'illa de Mallorca en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van denegar a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AO)
RGE núm. 210/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions denegades a l'illa de Menorca en relació amb la
línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quantes peticions es van denegar a l'illa de
Menorca?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AP)
RGE núm. 211/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedients sense contestar a l'illa d'Eivissa en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, pel que fa a l'illa d'Eivissa hi  ha expedients encara
sense contestar? En cas afirmatiu, com és la motivació? Quan
es resoldran?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AQ)
RGE núm. 212/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedients sense contestar a l'illa de Formentera en
relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, pel que fa a l'illa de Formentera hi  ha expedients
encara sense contestar? En cas afirmatiu, com és la motivació?
Quan es resoldran?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AR)
RGE núm. 213/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedients sense contestar a l'illa de Mallorca en relació
amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, pel que fa a l'illa de Mallorca hi  ha expedients
encara sense contestar? En cas afirmatiu, com és la motivació?
Quan es resoldran?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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AS)
RGE núm. 214/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedients sense contestar a l'illa de Menorca en relació
amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, pel que fa a l'illa de Menorca hi  ha expedients
encara sense contestar? En cas afirmatiu, com és la motivació?
Quan es resoldran?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AT)
RGE núm. 215/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import executat en relació amb la línia d'ajudes directes
no retornables per a autònoms.

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

En relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per
a autònoms per valor de 15 milions d'euros anunciada pel
Govern de les Illes Balears el maig de 2020 a causa de la
COVID-19, quin import dels 15 milions es va executar
finalment?

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AU)
RGE núm. 248/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades d'evolució mensual de llistes d'espera a consultes
d'especialista i quirúrgiques en el Servei de Salut de les Illes
Balears corresponents als mesos de novembre i desembre de
2021.

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

En el portal d'informació https://www.ibsalut.es/es/info-
ciudadania/listas-de-espera/evolucion-mensual-de-listas-de-
espera, sobre les dades mensuals del resum de dades de les
llistes d'espera i de la demora mitjana en atenció als usuaris per

a les consultes d'especialista i cirurgies, no apareixen les dades
corresponents al mes de novembre i desembre de 2021. 

Sol·licitam que se'ns faciliti aquesta informació
corresponent als mesos de novembre i desembre i que aquesta
sigui actualitzada i publicada.

Palma, a 12 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 250/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actualització de la informació d'OpenData a la web de TIB.

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

Per què el catàleg de dades públic disponible a la web de
TIB (tib.org/es/web/ctm/cataleg-dades) no actualitza les dades
de passatgers de transport públic des de l'any 2016?

Palma, a 12 de gener de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AW)
RGE núm. 257/22, de la diputada María  Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió de fons europeus Next Generation per millorar
la qualificació i les condicions laborals dels treballadors del
sector turístic.

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.

Atesa la notícia que es va publicar als mitjans de
comunicació (Diario de Mallorca el dia 9 de gener passat)
referent al fet que el Govern de les Illes Balears destinarà fons
europeus per a la millora de l'ocupació.

De quina manera el Govern invertirà fons europeus Next
Generations per millorar la qualificació i les condicions
laborals dels treballadors del sector turístic, com per exemple
les cambreres de pis? Quins projectes té previst posar en
marxa?

Palma, a 13 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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AX)
RGE núm. 258/22, de la diputada María  Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escola per impulsar la formació professional per a
l'ocupació a Calvià.

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.

Atesa la notícia que es va publicar als mitjans de
comunicació (Diario de Mallorca el dia 9 de gener passat)
referent al fet que el Govern de les Illes Balears destinarà fons
europeus per a la millora de l'ocupació.

Té previst el Govern balear crear a Calvià una escola per
impulsar la formació professional per a l'ocupació (la primera
que existiria), destinada a afavorir el reciclatge dels
treballadors o perquè aconsegueixin noves capacitats, tal com
s'anunciava a l'esmentada notícia? Quan es té previst que sigui
una realitat? A quina ubicació? Quin serà el cost?

Palma, a 13 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AY)
RGE núm. 259/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls de la substitució als hotels de llits normals per llits
ergonòmics.

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.

Atesa la notícia que es va publicar als mitjans de
comunicació (Diario de Mallorca el dia 9 de gener passat)
referent al fet que el Govern de les Illes Balears destinarà fons
europeus per a la millora de l'ocupació.

Té previst el Govern balear posar en marxa projectes
referents a l'impuls de la substitució als hotels de llits normals
per llits ergonòmics que s'eleven, per tal de millorar les feines
de les cambreres de pisos o projectes per pal·liar l'estrés tèrmic
per exemple a cuines, tal com recull la notícia?

Palma, a 13 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AZ)
RGE núm. 263/22, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a vaga als Serveis Ferroviaris de Mallorca.

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

Des del 29 d'octubre de 2020 els treballadors i les
treballadores dels Serveis Ferroviaris de Mallorca han estat
realitzant tota una sèrie d'aturades en senyal de protesta amb
relació a les diferències d'interpretació sobre la situació actual
del servei.

Creiem que el temps passat aconsella arribar a una solució
del conflicte i per això ens agradaria disposar d'algunes
respostes a les següents preguntes parlamentàries:

Quina és la dificultat que té el Govern de les Illes Balears
amb el planter dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
impedeix desconvocar les mobilitzacions?

Té previst el Govern de les Illes Balears recuperar
l'ocupació dels Serveis Ferroviaris de Mallorca de l'any 2011?

Pensa el Govern de les Illes Balears gestionar els tramvies
de Mallorca a través de l'empresa pública dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 14 de gener de 2022
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

BA)
RGE núm. 274/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de la sisena onada de COVID-19 (I).

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

Nombre de persones ingressades a les UCI des del dia 30
d'octubre de 2021 fins al dia 17 de gener de 2022. Es prega
detall/desglossament per edat de les persones ingressades a les
UCI.

Palma, a 17 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BB)
RGE núm. 275/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de la sisena onada de COVID-19 (II).

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

Nombre de persones mortes des del dia 30 d'octubre de
2021 fins al 17 de gener de 2022 a causa de la COVID-19. Es
prega detall/desglossament per edat de les persones mortes.

Palma, a 17 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BC)
RGE núm. 278/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
docents de baixa per 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.

En aquest moment hi ha més de 800 docents de baixa per
COVID-19. El servei de substitucions exprés per COVID,
evidentment, no assumeix el total de baixes que s'estan
produint.

Davant aquesta situació, i comptant que els centres s'estan
reorganitzant per atendre tot l'alumnat, com s'està duent a terme
l'organització en els centres educatius perquè els alumnes no es
vegin perjudicats a causa de les baixes dels docents?

Palma, a 17 de gener de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BD)
RGE núm. 283/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Hospital Son Espases; pacients COVID-19 no separats de
la resta de pacients.

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 a l'Hospital Son Espases s'han
deixat de separar els pacients COVID de la resta?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BE)
RGE núm. 287/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a peticions d'informe
d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 o del  mateix
article de la Llei 2/2020 a 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.

Quantes peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del
Decret llei 8/2020 o del mateix article de la Llei 2/2020 s'han
formulat a Menorca?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

BF)
RGE núm. 288/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a import econòmic de
cadascun dels projectes que han donat lloc a la petició
d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 o
del  mateix article de la Llei 2/2020 a 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 l'import econòmic de cadascun dels projectes que
han donat lloc a  la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del
Decret llei 8/2020 o del mateix article de la Llei 2/2020 que
s'han formulat a Menorca?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

BG)
RGE núm. 291/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
infermer gestor, infermera gestora de casos al Servei de
Salut de les Illes Balears.

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

Quin ha estat el nombre d'infermers, infermeres gestors de
casos incorporat pel Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2020?

Quin ha estat el nombre d'infermers, infermeres gestors de
casos incorporat pel Servei de Salut de les Illes Balears durant
2021?

Quin és el seu destí, servei sanitari-sociosanitari assignat a
cada un d'ells?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BH)
RGE núm. 292/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fisioterapeutes del Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Quina és la plantilla de professionals fisioterapeutes del
Servei de Salut de  les Illes Balears a 1 de gener de 2022?

Quin és el nombre de nous fisioterapeutes incorporats
durant l'any 2020?
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Quin és el nombre de nous fisioterapeutes incorporats
durant l'any 2021?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BI)
RGE núm. 293/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora i  llista d'espera per a consulta/atenció pel
fisioterapeuta gestionada o derivada des del Servei de Salut
de les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de pacients que a 15 de gener de 2022
esperen la primera consulta de fisioteràpia gestionada o
derivada des del Servei de Salut?

Quina és la demora mitjana i la demora màxima en la
primera consulta a data de 15 de gener de 2022?

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BJ)
RGE núm. 314/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears,
relativa a nombre de creuers i passatgers als ports de
Palma, Barcelona i València durant l'any 2021 i gener de
2022.

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.

Disposa el Govern del nombre de creuers i passatgers dels
ports de Palma, Barcelona i València durant l'any 2021 i gener
de 2022? Ens el pot facilitar?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BK)
RGE núm. 315/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears,
relativa a motius de l'exclusió del món comercial i dels
comerços emblemàtics a les fires turístiques internacionals.

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

Per què no integra i inclou el Govern a les fires turístiques
internacionals com a representació de Balears el món comercial
i especialment els comerços emblemàtics?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BL)
RGE núm. 316/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears,
relativa a reunió amb els representants de Ses Fontanelles.

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.

Ha celebrat algun membre del Govern reunió amb els
representants de Ses Fontanelles? En cas afirmatiu, quin
assumpte es va tractar?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BM)
RGE núm. 317/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears,
relativa a inversió en els centres comercials a cel obert.

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.

Ens pot explicar el Govern en què ha consistit i quina
quantia s'ha invertit en relació amb els centres comercials a cel
obert?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BN)
RGE núm. 318/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
caigudes dels diferents sistemes informàtics en els hospitals
de la comunitat autònoma i Atenció Primària.

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

Quines són les raons per les quals s'han produït diverses
caigudes dels diferents sistemes informàtics en els hospitals de
la comunitat autònoma i Atenció Primària durant el mes de
desembre de 2021 i principis de gener de 2022?
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Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BO)
RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consultes afectades pel ciberatac a l'Ibsalut.

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.

Atès el ciberatac patit a l'Ibsalut, que afectà diversos
hospitals i l'Atenció Primària, ens pot indicar quantes consultes
s'han vist afectades per aquest atac i per tant s'han hagut
d'ajornar? Indicau les dades per hospital.

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BP)
RGE núm. 320/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
compromeses pel ciberatac a l'Ibsalut.

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.

Atès el ciberatac patit a l'Ibsalut, que afectà diversos
hospitals i l'Atenció Primària, ens pot indicar si s'han vist
compromeses dades personals com ara historials mèdics,
historials de navegació dels professionals mèdics o dades
personals en general de pacients i professionals?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BQ)
RGE núm. 321/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa de l'Ibsalut per mantenir la seguretat en la xarxa
informàtica.

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.

Atès el ciberatac patit a l'Ibsalut, que afectà diversos
hospitals i l'Atenció Primària, ens pot indicar la despesa
efectuada per l'Ibsalut, en els darrers quatre anys, per mantenir
la seguretat en la xarxa informàtica?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BR)
RGE núm. 322/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions efectuades per tal d'evitar un nou atac
informàtic a l'Ibsalut.

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.

Atès el ciberatac patit a l'Ibsalut, que afectà diversos
hospitals i l'Atenció Primària, ens pot indicar les mesures
adoptades per tal que no torni a succeir un fet com aquest?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BS)
RGE núm. 325/22, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a temporalitat dins el sector educatiu públic.

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

Des de l'any 2017 s'han tret 3.481 places a concurs públic
d'oposicions. Aquestes xifres són esperançadores tenint en
compte la manca de places tretes els anys pretèrits. Malgrat
això, valoram amb preocupació el fet que, encara així, hi ha un
volum molt elevat de treballadores públiques que malgrat haver
aprovat el concurs d'oposició segueixen sense tenir una plaça
de treball dins les nostres escoles i instituts, fet que empobreix
l'educació pública a causa de l'alt grau de mobilitat que els
docents sofreixen.

Per tot l'exposat realitzam les següents preguntes
parlamentàries.

Quina és la xifra absoluta i relativa de temporalitat laboral
dins els diferents cossos d'educació del Govern de les Illes
Balears (infantil, primària, secundària, formació professional,
escoles oficials d'idiomes, música i arts escèniques, plàstiques
i de disseny)? Quina és la xifra per illes?

Quin és el grau de compliment de la taxa de reposició dins
el sector educatiu públic del Govern de les Illes Balears a
infantil, primària, secundària, formació professional, escoles
oficials d'idiomes, música i arts escèniques, plàstiques i de
disseny? Quines són les xifres per illes?

Quin any té previst el Govern de les Illes Balears situar la
temporalitat laboral del sector educatiu per davall del 8%, tal
i com obliga la Unió Europea?
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Com afectarà al servei educatiu el procés d'estabilització
d'interins?

Quants d'aspirants, per cos i per illa, han aprovat i no han
obtingut plaça durant el concurs d'oposició de 2017, 2018,
2019 i 2020?

Es té prevista alguna mesura per afavorir els aprovats sense
plaça a les properes oposicions i en el concurs de mèrits previst
el 2023? Quines seran?

Quantes places han quedat sense adjudicar durant el concurs
d'oposicions de 2017, 2018, 2019 i 2020? I per illes?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

BT)
RGE núm. 328/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
demanda d'usuaris del tren d'ampliació amb serveis
nocturns.

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, davant la demanda
d'alguns usuaris del tren, té previst la seva conselleria ampliar
el servei de trens nocturns amb un horari regular tots els caps
de setmana i vigílies de festius durant tot l'any i no sols a
l'estiu?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

BU)
RGE núm. 329/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estudi
de viabilitat d'ampliació del servei de trens nocturns.

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, en relació amb la
possibilitat d'ampliació del servei de trens nocturns amb un
horari regular tots els caps de setmana i vigílies de festiu durant
tot l'any i no sols a l'estiu, s'ha realitzat algun estudi de
viabilitat d'aquesta ampliació?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

BV)
RGE núm. 336/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
traspàs de competències en sanitat penitenciària.

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 la Comissió de Salut de 3 de juny de 2020 s'aprovà una
PNL mitjançant la qual s'instava el Govern de l'estat a transferir
els serveis sanitaris dependents d'Institucions Penitenciàries al
Govern de les Illes Balears. A més, amb anterioritat (16 de
novembre de 2016), s'aprovà una altra iniciativa parlamentària
(PNL a la Comissió de Salut) que instava el Govern de les Illes
Balears a iniciar les negociacions oportunes amb el Ministeri
d'Interior per al traspàs de les competències de la sanitat
penitenciària.

Per això sol·licit resposta, el més aviat possible, sobre:

1. En quina fase es troba el procés per al traspàs de
competències de la sanitat penitenciària a la CAIB?

2. Quantes reunions i/o contactes s'han duit a terme per part de
la CAIB amb el Govern central amb motiu del traspàs de
competències?

3. Quan es farà efectiu el traspàs de competències de la sanitat
penitenciària a la CAIB?

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BW)
RGE núm. 337/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (I).

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.

Com s'ha perpetrat el ciberatac que ha sofert recentment el
Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BX)
RGE núm. 338/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (II).

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.
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Quin dia va ser detectat el ciberatac que ha patit el Servei
de Salut recentment?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BY)
RGE núm. 339/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (III).

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.

Com va ser detectat el ciberatac que ha patit recentment el
Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BZ)
RGE núm. 340/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (IV).

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 dia estima el Servei de Salut que es va iniciar el
ciberatac que l'afectà recentment?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CA)
RGE núm. 341/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (V).

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

A través de quin sistema o canal van accedir els
ciberatacants als sistemes del Servei de Salut?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CB)
RGE núm. 342/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VI).

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

A quins sistemes, centres i servidors (especificant el centre
d'adscripció de cadascun d'ells) han tingut accés els
ciberatacants?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CC)
RGE núm. 343/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VII).

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

A quina informació o informacions han tingut accés o
poden haver tingut accés els ciberatacants? Especificau tipus de
dades i nombre d'usuaris afectats?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CD)
RGE núm. 344/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VIII).

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.

Quan s'estima que estiguin restablerts tots els sistemes del
Servei de Salut?

Palma, a 19 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CE)
RGE núm. 360/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a Son Llàtzer de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener
de 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada



7902 BOPIB núm. 140 -  28 de gener de 2022

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CF)
RGE núm. 361/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a Son Espases de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener
de 2022.

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 llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital Son Espases?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CG)
RGE núm. 362/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a l'Hospital de Manacor de 15 de desembre de 2021 a
20 de gener de 2022.

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 llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital de Manacor?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CH)
RGE núm. 363/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a l'Hospital d'Inca de 15 de desembre de 2021 a 20 de
gener de 2022.

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 llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital d'Inca?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CI)
RGE núm. 364/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a l'Hospital Mateu Orfila de 15 de desembre de 2021
a 20 de gener de 2022.

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 llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CJ)
RGE núm. 365/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a l'Hospital Can Misses de 15 de desembre de 2021 a
20 de gener de 2022.

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 llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital Can Misses?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CK)
RGE núm. 366/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits
UCI a l'Hospital de Formentera de 15 de desembre de 2021
a 20 de gener de 2022.

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

Quin és el nombre de llits d'UCI autoritzats, el  nombre de
llits ampliats d'UCI, el nombre de llits UCI ocupats, el nombre
de llits d'UCI ocupats per COVID, des del 15 de desembre de
2021 al 20 de gener de 2022 a l'Hospital de Formentera?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CL)
RGE núm. 367/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients COVID que han estat derivats i ingressats des del
15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.

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 pacients COVID que han estat
derivats i ingressats des del 15 de desembre de 2021 al 20 de
gener de 2022 en planta i a l'UCI en els següents hospitals?

Hospital Sant Joan de Déu
Hospital de Llevant
Hospital Quiron Palma Planas
Hospital Policlínica Miramar

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CM)
RGE núm. 368/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients COVID ingressats en hospitals provinents de
residències.

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 pacients COVID ingressats en
hospitals provinents de residències per edat i lloc d'ingrés
(hospital on han estat ingressats) des del 15 de desembre de
2021 a 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CN)
RGE núm. 369/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital
d'Eivissa des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Eivissa des de 15 de
desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CO)
RGE núm. 370/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital
d'Inca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Inca des de 15 de desembre
de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CP)
RGE núm. 371/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de
Formentera des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital de Formentera des de 15 de
desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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CQ)
RGE núm. 372/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de
Manacor des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital de Manacor des de 15 de
desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CR)
RGE núm. 373/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de
Menorca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital de Menorca des de 15 de
desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CS)
RGE núm. 374/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital
Son Llàtzer des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de
2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital Son Llàtzer des de 15 de
desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CT)
RGE núm. 375/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital
Universitari de Son Espases des de 15 de desembre de 2021
a 20 de gener de 2022.

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 cirurgies programades i el nombre de
cirurgies anul·lades a l'Hospital Universitari de Son Espases
des de 15 de desembre de 2021 al 20 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CU)
RGE núm. 379/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a monitor
d'habitatge de les Illes Balears.

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

Quan posarà en marxa el Govern el monitor d'habitatge de
les Illes Balears que va anunciar el febrer de 2020?

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

CV)
RGE núm. 383/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients crònics. Cursos de formació EGC (Infermera
gestora de casos).

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.

Quants de cursos de formació d'EGC s'han realitzat des de
2015 fins al 20 de gener de 2022? Es prega que s'especifiquin
la data d'inici i finalització de la formació, el nombre de
professionals d'infermeria que han realitzat la formació, el
centre de treball en què desenvolupen les seves funcions
(personal que ha rebut la formació).

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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CW)
RGE núm. 384/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa Pacient actiu.

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

Quantes persones han participat en el programa Pacient
actiu des de la seva posada en marxa?

Quantes persones hi estan participant en aquest moment?

Quants de grups de formació existeixen en aquest moment
"amb activitat"?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CX)
RGE núm. 385/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tallers/formació de persones cuidadores de pacients crònics
complexos i avançats.

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.

Quants de tallers s'han realitzat des de 2015 fins al 31 de
desembre de 2021?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CY)
RGE núm. 386/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
comissions de cronicitat.

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

Quantes comissions de cronicitat sectorials s'han creat?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CZ)
RGE núm. 387/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients crònics del Servei de Salut. Infermera gestora de
casos.

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 total de professionals d'EGC que s'han
incorporat en data de 20 de 2022 en el Servei de Salut?

Quina és la distribució territorial, hospitalària i en els
diferents centres i unitats sanitàries/de salut, i servei de
destinació d'aquests professionals?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DA)
RGE núm. 388/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut
(1).

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

Quin és el nombre de professionals TCAE contagiats per
COVID-19 durant la sisena onada de la pandèmia, des de l'1 de
novembre de 2021 fins a la data a Atenció Primària?

Quin és el nombre de professionals TCAE contagiats per
COVID-19 durant la sisena onada de la pandèmia, des de l'1 de
novembre de 2021 fins a la data als hospitals?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DB)
RGE núm. 389/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut
(2).

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.

Nombre de cursos de formació, capacitació i aprenentatge
de protocols COVID realitzats el 2021 des del Servei de Salut
i la Conselleria de Salut i Consum dirigits als TCAE que
realitzen la seva tasca a Atenció Primària i hospitals.
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Tipus de formació i matèria impartida en els cursos, data de
realització i nombre d'aquests professionals participants.

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DC)
RGE núm. 390/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aplicació NIRA per a la notificació i el registre d'agressions
d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de
salut de les Illes Balears.

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

Durant 2021 quantes notificacions s'han registrat a
l'aplicació NIRA?

Quina informació i formació s'ha donat als professionals
sanitaris del Servei públic de Salut de les Illes Balears des de
la implantació de NIRA per conèixer el maneig de l'aplicació?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DD)
RGE núm. 391/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol i controls d'accés de visites familiars a pacients
ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases.

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

Quin és el protocol del règim de visites (horari, nombre de
visites diàries i de persones acompanyants presencials de
pacients hospitalitzats en planta) establert a l'Hospital
Universitari Son Espases a 1 de gener de 2022?

Quines modificacions ha realitzat la direcció gerència de
l'Hospital Universitari Son Espases respecte dels protocols de
control d'accés i visites de familiars a pacients hospitalitzats en
planta des de l'1 d'octubre de 2021 fins a la data, 21 de gener de
2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DE)
RGE núm. 392/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols i controls d'accés de visites familiars a pacients
ingressats a hospitals gestionats o concertats amb el Servei
de Salut de les Illes Balears a 1 de gener de 2022.

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 protocol del règim de visites (horari, nombre de
visites diàries i de persones acompanyants presencials de
pacients hospitalitzats a planta) establert als hospitals gestionats
o concertats amb el Servei de Salut de les Illes Balears a 1 de
gener de 2022?

Quines modificacions ha realitzat la direcció gerència dels
hospitals gestionats o concertats amb el Servei de Salut de les
Illes Balears respecte dels protocols de control d'accés i visites
de familiars a pacients hospitalitzats a planta des de l'1
d'octubre de 2021 fins a la data, 21 de gener de 2022?

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DF)
RGE núm. 393/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del solar
propietat de l'IBAVI a Son Banya.

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.

Quan es té previst netejar el solar propietat de l'IBAVI a
Son Banya?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

DG)
RGE núm. 394/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per
tornar les fiances dels anys 2020 i 2021 dels llogaters a les
promocions de l'IBAVI.

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 termini per tornar les fiances dels anys 2020 i
2021 dels llogaters a les promocions de l'IBAVI? Indicau-ne
les dades per illes.



BOPIB núm. 140 -  28 de gener de 2022 7907

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 429/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a certificació d'entrada als espais
condicionats al certificat COVID a aquelles persones que
han passat la malaltia diagnosticada amb tests d'antígens.

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

Sra. Consellera, com certificaran l'entrada als espais
condicionats al certificat COVID a aquelles persones que han
passat la malaltia diagnosticada amb tests d'antígens i no amb
PCR?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 430/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a licitació en bloc de nou centres de salut.

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

Sra. Presidenta, considera propi d'un govern de diàleg i
consens que les patronals estiguin tan disgustades perquè el
Govern hagi licitat en bloc i no per lots nou centres de salut?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 431/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del Projecte
de llei estatal d'habitatge.

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

Com valora el Projecte de llei estatal d'habitatge?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 432/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bo jove
d'habitatge i emergència habitacional.

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

Pensa el Govern que el bo jove d'habitatge que ha aprovat
el Govern d'Espanya servirà per resoldre l'emergència
habitacional de les Illes Balears?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 434/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de Govern davant la sisena onada de la COVID-19.

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

Sra. Armengol, com valora la gestió del Govern davant
l'actual sisena onada de la COVID-19?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

F)
RGE núm. 435/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals del Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera, creu vostè que el col·lectiu de professionals
del Servei Públic de Salut se sent valorat pel Govern?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 436/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
motius pels quals el Govern encara no ha presentat el text
de l'avantprojecte de la tan anunciada Llei de turisme.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quins
són els motius pels quals el Govern encara no ha presentat el
text de l'avantprojecte de la tan anunciada Llei de turisme de les
Illes Balears?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 437/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
sobresous cobrats per empleats.

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

Sra. Gómez, és cert que la seva conselleria ha pagat
sobresous il·legals a 444 dels seus empleats?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 438/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
passaport COVID.

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

Sra. Gómez, fins quan mantindrà l'inútil i discriminatori
passaport COVID?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

J)
RGE núm. 439/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
període d'eficàcia temporal i caducitat de les llicències
d'obres per als ciutadans de les Illes Balears.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, creu suficient el
període d'eficàcia temporal i caducitat de les llicències d'obres
per als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

K)
RGE núm. 440/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del ministre de Consum en relació amb
l'exportació de carn.

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
del ministre de Consum en què afirma que Espanya exporta
carn de mala qualitat, procedent d'animals maltractats?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 441/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació promesa per a l'any 2022 per als apartaments
Don Pepe a Eivissa.

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

Quan pensa fer el Govern l'aportació promesa per a l'any
2022 per als apartaments Don Pepe a Eivissa?
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Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 442/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a "okupació"
il·legal d'habitatges a les Illes Balears.

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

Continua pensant el conseller de Mobilitat i Habitatge que
l'"okupació" il·legal d'habitatges a les Illes Balears no és
rellevant?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 443/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
passaport COVID.

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

Considera el Govern que, tal com està plantejat, el
passaport COVID té utilitat?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 444/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'adjudicació de les obres dels nous centres de salut.

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

Quins criteris segueix el Govern per a l'adjudicació de les
obres dels nous centres de salut?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 445/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
en la garantia dels drets lingüístics en la Llei d'educació.

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

Continua apostant el Govern pel consens a l'hora de garantir
els drets lingüístic en la Llei d'educació que està actualment en
tramitació?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 446/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de la sisena onada de COVID.

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

Com valora el Govern la gestió de la sisena onada de
COVID?

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 447/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'anunciada Llei turística.

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

Sra. Armengol, en quina situació es troba l'anunciada Llei
turística?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 261/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a les declaracions del ministre Alberto
Garzón i petició de mesures urgents per a la indústria
càrnia i el sector ramader (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarma que han
generat les declaracions del ministre Garzón entre el sector
ramader i la situació que pateix el sector a Balears, amb el
tancament d'explotacions i l'eliminació de caps de bestiar, cal
que el Parlament es pronunciï al respecte i cal agilitar
l'aplicació del Pla estratègic per a la ramaderia de les Illes
Balears que el Consell de Govern autoritzà el 7 de febrer de
2020; accelerar la posada en marxa de les meses del sector
ramader.

Segons l’Informe Anual de la Indústria Alimentària
Espanyola (2020-201), publicat pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, la indústria càrnia és la tercera, amb un
total de 3.641 empreses, que representen el 11,9 per cent de les
que integren la indústria alimentària espanyola. Al 67 per cent
d’aquestes empreses la plantilla laboral no supera els deu
treballadors -en percentatges similars a Balears- i el 92,7 per
cent no arriba als 50 empleats.

Durant el 2020 aportà quasi bé 9.000 milions d’euros en
exportacions a la balança comercial d’Espanya i va contribuir
a reduir el dèficit comercial.

L’activitat d’aquesta indústria es fonamenta, de manera
predominant, en petites explotacions ramaderes de caràcter
familiar que ajuden a crear llocs de feina i generar riquesa, i a
mantenir la població en el camp. A Balears, on també hi ha una
important ramaderia de llet i formatge, fa un paper fonamental
per a la conservació del paisatge rural i els ecosistemes, amb la
feina i l’esforç que durant generacions han assumit pagesos i
ramaders.

Pel que fa a eficiència, sostenibilitat i respecte al medi
ambient i al benestar animal, la producció ramadera de carn
representa únicament el 5,8 per cent del total d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle, el 80 per cent del qual es produeix
en països en escenaris de desenvolupament.

L’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya,
majoritària en el sector, acordà el 2019 instal·lar càmeres de

videovigilància en els escorxadors per al controlar el correcte
compliment de les condicions de benestar animal en els espais
on es duen a terme els sacrificis. Aquest acord es va traduir en
una petició formal, en octubre de 2019, a l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària i Nutrició per a la definició i aplicació
de la legislació corresponent.

Aquest sector compleix amb tota la normativa relativa al
benestar animal i seguretat i qualitat alimentària redactada pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que s’encarrega
de la transposició de les directives de la UE en aquesta matèria.
Malgrat aquestes dades, el ministre de Consum, Alberto
Garzón, ha afirmat, en una entrevista al diari The Guardian que
Espanya exportava carn de mala qualitat procedent d’animals
maltractats (“… they export this poor quality meat from these
ill-treated animals”).

Unes declaracions que no responen a la veritat ni a la
realitat del sector ramader i la indústria càrnia, que posen de
manifest l’enorme ignorància d’aquest ministre del Govern de
Pedro Sánchez o el seu gran sectarisme, o ambdues coses a la
vegada. No és la primera vegada que el ministre Garzón
desqualifica a una de les indústries alimentàries per importants
d’Espanya i desprestigia a un sector que fa anys s’esforça per
a adaptar-se als nous estàndards de sostenibilitat ambiental,
benestar animal i qualitat alimentària, que dona feina milers de
persones i és una activitat fonamental per a evitar el
despoblament del camp.

Aquestes declaracions també perjudiquen a la indústria
càrnia i al sector ramader de Balears i accentuen la greu crisi
que pateixen per l’augment del preu de les matèries, productes
-pinsos, adobs, alimentació, plàstics, etc-, energia; i pels
sobrecostos d’insularitat, que avui no són compensats encara ni
pel Règim Especial (REB) ni per la PAC, tota vegada que la
nova Política Agrària Comunitària no entrarà en vigor fins el
2023. Una greu crisi que provoca el tancament d’explotacions
ramaderes i l’eliminació de caps de bestiar, i que incideix
negativament sobre la indústria càrnia de Balears.

Tant el sector ramader de Balears com la indústria càrnia no
sobreviuran amb declaracions institucionals de suport, tota
vegada que necessiten mesures, recursos i instruments que no
es poden demorar, i que cal agilitar.

El Consell de Govern autoritzà el 7 de febrer de 2020 la
redacció del Pla estratègic per a la ramaderia de Balears,
d’acord amb la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, que va ser aprovada per unanimitat per
la Comissió d’Economia el 28 de novembre de 2019.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix al president del
Govern d’Espanya la rectificació immediata de les declaracions
del Ministre de Consum i que sigui cessat pels seus reiterats
atacs a la indústria càrnia, que porta anys millorant els seus
processos per garantir la millor qualitat alimentària i el benestar
animal.
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2. El Parlament de les Illes Balears exigeix al ministre
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, competent en la matèria, a
que, amb les dades de que disposa, desmenteixi immediatament
les declaracions del ministre de Consum i posi en marxa una
campanya, nacional i internacional, per a la defensa i el suport
al sector ramader i la indústria càrnia d’Espanya i les mesures
necessàries perquè avancin en sostenibilitat.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
ramaders, així com també dels veterinaris i enginyers
agrònoms, per fer possible que el sector i la indústria càrnia
s’adaptin a les noves exigències, reguladores i socials, en
matèria mediambiental, de benestar animal i seguretat
alimentària per a aconseguir els màxims estàndards de qualitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar l’aplicació i l'execució de les mesures i
actuacions contingudes en el Pla estratègic per a la ramaderia
de Balears, que el Consell de Govern autoritzà el 7 de febrer de
2020, d’acord amb la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, que va ser aprovada per unanimitat per
la Comissió d’Economia el 28 de novembre de 2019.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar la posada en marxa de les meses del sector
ramader.

Palma, a 13 de gener de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 142/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a suavització de la
bretxa digital dels nostres majors, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística en l'àmbit
estatal un 37% de les persones entre 65 i 74 anys en el darrer
mes no han utilitzat internet. Un informe de la Universitat CEU

San Pablo indica que el 69,3% de les persones entre 75 i 84
anys no ha entrat mai a internet i que, en el cas de majors de 85
anys el percentatge arriba al 87,8%. Segons el baròmetre de la
Unió Democràtica de Pensionistes el 40% de les persones
majors de 65 anys asseguren que mai han accedit a internet.
Més enllà de l'exactitud de les dades i del seu caràcter evolutiu
perquè l'alfabetització digital avança, el que és indiscutible és
que hi ha una part important dels nostres majors que no estan
en condicions de fer cap tràmit o actuació digitalment.

En l'àmbit de l'administració pública l'article 14 de la Llei
39/2015, del procediment administratiu comú, estableix que les
persones físiques poden elegir si es comuniquen amb les
administracions a través de mitjans electrònics o no, i que les
persones jurídiques, entitats sense ànim de lucre i determinats
col·lectius s'hi han de relacionar obligatòriament per mitjans
electrònics. Així, l'article 13 de la mateixa Llei 39/2015
estableix que totes les persones amb capacitat d'obrar davant
les administracions públiques tenen dret a ser assistits en l'ús de
mitjans electrònics en les seves relacions amb les
administracions.

És innegable que el futur és l'administració digital, una
relació digital que ofereix avantatges evidents per tots aquells
que estan alfabetitzats en la utilització d'eines informàtiques.
Ara bé, juntament amb una tendència de fons evident, hi ha
també sectors socials que no assoliran les competències
mínimes i que no poden veure's exclosos o marginats per
aquesta situació. En el cas de les administracions públiques
aquesta tendència fa que cada pic hi hagi més dificultats i
sol·licituds corresponents.

I això no només succeïx en l'àmbit públic. Existeixen
serveis essencials de la societat, com pot ser el de les entitats
financeres, on es viu un procés paral·lel. Tancament massiu
d'oficines, horaris reduïts d'atenció al públic, ús majoritari de
doblers en metàl·lic..., són factors que estan impactant de
manera greu a la gent gran, un grup poblacional on 7 de cada
10 persones no són usuàries de la banca en línia. Així grups de
ciutadans, especialment greu és aquesta situació en el cas de les
persones grans per ser el col·lectiu amb manco competències
informàtiques, es veuen impossibilitats de tenir una relació
fluida i satisfactòria en àmbits imprescindibles per a la vida
social i econòmica. Aquesta exclusió invisible no és acceptable
i s'han d'adoptar mesures que l'evitin.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar els canvis normatius i organitzatius per
garantir que tots els ciutadans que ho desitgin puguin fer els
tràmits administratius que corresponguin de forma presencial
i amb les dotacions de recursos d'empleats públics necessaris
per fer una gestió àgil i eficient.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar les modificacions normatives pertinents per
garantir que serveis essencials per a la societat com el de les
entitats financeres garanteixin que els clients puguin realitzar
còmodament i de manera presencial les seves gestions sense
que això requereixi cap tràmit digital i, per tant, també
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mantenint una xarxa d'oficines que permeti a una distància
curta la gestió presencial.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al conjunt de les administracions públiques de les
Illes Balears a dur a terme una feina de capacitació digital
mínima dels col·lectius amb nul·la o molt poca competència
digital, i especialment en el sector de les persones grans.

Palma, a 10 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 217/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a vols fantasma, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

La irrupció de la variant òmicron de la COVID-19 està
posant en evidència una situació, que encara que no és nova,
atorga l'oportunitat fer un replantejament seriós en relació amb
les polítiques del transport aeri de passatgers, posant aquest
sector estratègic dins el camí de la lògica de la responsabilitat
climàtica i de la sostenibilitat.

El concepte de "slot" aplicat al transport aeri de persones
s'entén com el dret de vol de les companyies aèries. Aquest
sistema de drets de vols de les diferents rutes i franges horàries
garanteix la seva renovació automàtica any rere any sempre que
utilitzin un mínim del 80% de les seves franges d'enlairament
i aterratge. Això provoca que moltes companyies es vegin
obligades que programar vols buits o quasi buits per mantenir
aquestes rutes dins la seva oferta comercial. L'existència
d'aquests «vols fantasma» és fruit d'una normativa europea amb
més de trenta anys d'antiguitat que òbviament està fora de tota
lògica tan comercial com especialment climàtica.

Les xifres són preocupants, sobretot tenint en compte que
el transport aeri és responsable d'entre el 5 i el 8% de
l'escalfament global del planeta segons dades de la Plataforma
Internacional Stay Groundedc. Companyies com Lufthansa ja
han anunciat que faran aquest hivern uns 18.000 vols fantasma
per no perdre els seus "slots".

Els objectius climàtics que marca la Unió Europea fan
indispensable un replantejament immediat de les polítiques de
repartiment de "slots". Les mesures adoptades per la mateixa
Unió quan va esclatar la pandèmia de la COVID-19 van fer que
les quotes mínimes de compliment de rutes i horaris baixessin
al 50% en comptes del 80%, així i tot, els vols fantasma encara
són una norma, i ho seran més perquè les autoritats europees ha
incrementat aquest percentatge al 64% en vista de la temprada
d'estiu que va de finals del 28 de març al 29 d'octubre de 2022.

Aquestes xifres són inassumibles i fan que la viabilitat
econòmica de moltes aerolínies sigui més difícil, sobretot dins
un context pandèmic tan canviant, on la reducció de la
mobilitat de les persones és una de les seves primeres
conseqüències.

Tot i aquesta greu problemàtica des de MÉS per Mallorca
observem amb encara més preocupació com és la mateixa
normativa comunitària la que juga en contra dels interessos de
sostenibilitat i de la lluita contra el canvi climàtic. Com és
possible que sigui una llei europea la que provoqui que
existeixin vols fóra passatgers amb el cost mediambiental que
això provoca? No hem d'oblidar que és la Unió Europea la que
ha marcat una reducció molt important d'emissions -un 55%
menys- de gas d'efecte hivernacle i que una gestió de tràfic aeri
diferent s'imposa per poder dur-la a terme. Sap greu dir-ho,
però la Unió Europea viu en una greu contradicció
mediambiental, la política d'emprar o perdre "slots" va en
contra dels seus propis objectius climàtics.

És evident que el sector del transport aeri com molts d'altres
haurà de fer en els pròxims anys una adaptació tecnològica i de
model de negoci. Noves formes de transports de passatgers i
mercaderies més netes i sostenibles han d'adquirir més
protagonisme, sobretot a l'Europa continental, on el tren
nocturn és una magnífica eina que pot ajudar a reduir el nombre
de vols i en conseqüència l'impacte mediambiental que aquests
tenen.

Les autoritats europees i els seus estats membres han de
garantir que només s'enlairaran els vols estrictament necessaris
en un futur immediat. La millor manera de garantir la viabilitat
econòmica de les companyies aèries és la de dibuixar un
horitzó clar en el qual puguin treballar per adaptar-se als reptes
que imposa la lluita contra l'escalfament global. L'actual
normativa de "slots" ha quedat obsoleta i s'ha d'actualitzar
fent-la més flexible i sobretot més compromesa amb els reptes
climàtics.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
establir una nova normativa en el repartiment de "slots" dins el
sector del transport aeri de passatgers, que eviti l'existència dels
denominats «vols fantasma» i que es posi al servei del respecte
mediambiental i lluiti contra l'escalfament del planeta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el govern espanyol a
defensar una posició clara contra l'actual model de repartiment
de "slots" dins el sector del transport aeri perquè provoca
l'existència de vols fantasma que van en contra de la lluita
contra l'escalfament global.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
establir polítiques de transports que fomentin l'ús de mitjans
més respectuosos amb el medi ambient i que garanteixi que
només s'enlairin els avions estrictament necessaris, reduint així
la petjada de carboni del transport aeri.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea i el
govern espanyol a garantir la correcta connectivitat aèria d'illes
i altres territoris no continentals.

Palma, a 12 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 218/22, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a control total d'emissions al Mediterrani
i declaració d'ECA, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.

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

La mar Mediterrània és un dels espais marins més
contaminats del món en ser una conca pràcticament tancada i
conseqüentment amb poc intercanvi d'aigües i menor dissolució
dels elements físics i químics incorporats a les seves aigües.

Existeix una preocupació creixent no sols entre grups
conservacionistes sinó en col·lectius socials riberencs sobre la
contaminació d'aquesta mar que ocasiona la pèrdua de qualitat
de les seves aigües, la disminució dels seus recursos pesquers,
la pèrdua gradual de la seva biodiversitat i que provoca la
consegüent alarma en diferents sectors econòmics relacionats
amb la mar, especialment el turisme. Aquesta inquietud s'ha
traslladat als governs d'alguns països banyats pel mediterrani
que han protagonitzat diferents iniciatives tendents a millorar
la situació.

En aquest sentit, es va celebrar en 2020 a París la One
Planet For Biodiversity Summit, l'objectiu fonamental de la
qual és protegir la biodiversitat terrestre i marina, la lluita
contra la sobrepesca o contra la contaminació, destacant la
proposta d'ampliar notablement la superfície marina protegida,
concretament fins a un 30% del total per a l'any 2030 amb
l'establiment de noves àrees marines protegides (AMP), més
enllà de les aigües jurisdiccionals. No obstant això, en
l'actualitat no és possible definir i protegir aquestes àrees al no
existir encara un marc jurídic internacional per dur-lo a terme,
al no estar encara aprovat el Tractat que s'està negociant sobre
aquesta matèria a les Nacions Unides en el marc de la
Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar
(UNCLOS), que en el seu article 192 estableix que “els Estats
tenen l'obligació de protegir i preservar el medi marí”.

El passat 5 de novembre vam registrar una PNL (RGE
12115/2021) en el qual tractàvem aquest tema i instàvem el
Govern central a “impulsar i aprovar, en el marc de la següent
ronda de negociacions internacionals respecte al Tractat Global
dels Oceans o Conveni per a la Protecció i Ús Sostenible dels
Oceans (BBNJ) que es celebrarà la pròxima primavera de l'any
2022” mitjançant la defensa de 10 punts propositius,
relacionats amb l'explotació minera dels fons marins,
l'avaluació ambiental d'actuacions transfrontereres, els

mecanismes legals per a compartir recursos genètics, posar fi
a la sobrepesca i pesca il·legal, reduir radicalment la
contaminació marina, els mecanismes de finançament per a la
protecció marina, l'augment de la recerca marina, les
campanyes d'informació i sensibilització, a més de demanar la
protecció del 30% dels oceans per al 2030, a més que el 70%
restant pugui comptar amb algunes fórmules de gestió
sostenible i preventiva.

Al mateix mes de novembre, el dia 18, vàrem registrar una
altra PNL (RGE 12778/2021) que recollia la importància
biològica del corredor migratori de cetacis del Mediterrani
situat entre les Illes Balears i la Península i en la qual
demanàvem la limitació de velocitat dels vaixells en transitar
per aquesta zona amb l'objectiu de preservar l'hàbitat d'aquestes
espècies, imprescindibles per al bon estat biològic d'aquesta
mar.

Anteriorment, el mes de març una comissió de diputats de
la gran majoria de partits del Parlament de les Illes Balears va
defensar al Congrés dels Diputats de Madrid una proposició de
llei perquè les aigües jurisdiccionals espanyoles al Mediterrani
fossin declarades zones lliures de prospeccions d'hidrocarburs.
Prèviament, s'havia registrat, l'11 de juny de 2020, una PNL
(RGE 9500/2020) signada pel Partit Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt, demanant una
moratòria en aquest mateix sentit.

Finalment, el Govern de les Illes Balears ha aprovat el 3 de
gener instar el Govern central a elevar una proposta a
l'Organització Marítima Internacional (OMI) per a declarar les
aigües de l'entorn de l'arxipèlag balear com a “zona marina
especialment sensible (ZMES)”, una figura existent en altres
llocs del món que inclou mesures per evitar, disminuir i
controlar la contaminació marina amb font d'emissió en els
vaixells. Aquest acord va tenir el seu precedent en el punt 7
d'una PNL (RGE 8940/2020) de Gent x Formentera, PSIB e
EUIB registrada el 29 de maig de 2020. Entenem aquesta
iniciativa de gran transcendència, donada la importància
ecològica i socioeconòmica de la mar balear, basada en el
coneixement científic, criteris bàsics per aquesta declaració.

Aquestes iniciatives, secundades, si no inspirades
directament o indirectament, per grups ecologistes i
conservacionistes, així com entitats preocupades per la salut de
la mar Mediterrània, com Oceana, Ecologistes en Acció, GOB,
Fundació Marilles o Aliança Mar Blava, reflecteixen la
preocupació ja enunciada per l'estat de conservació d'aquesta
mar.

No obstant això, existeixen altres preocupacions que és
necessari abordar. Totes les organitzacions anteriorment
esmentades, així com diversos partits polítics i sindicats
propugnen entre les seves propostes promocionar l'establiment
d'una Àrea de Control d'Emissions al Mediterrani (en les seves
sigles en anglès, med-ECA), figura contemplada per
l'Organització Marítima Internacional (OMI) a fi de controlar
les emissions de sofre, nitrogen i de matèria particulada.

Aquest passat mes de desembre, les parts del Conveni de
Barcelona, per a la Protecció del Medi marí i la Regió
Costanera del Mediterrani, han acordat en la seva 22 reunió
anual celebrada en Antalya, Turquia, un paquet de mesures
orientades per a protegir el medi ambient marí i costaner
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mediterrani i promoure el desenvolupament sostenible. De
manera destacada, s'ha acordat designar la mar Mediterrània, en
el seu conjunt, com a zona de control d'emissions d'òxids de
sofre (MED SECA) de conformitat amb l'annex VI del
MARPOL. Les parts esperen que aquesta mesura generi
“importants beneficis per a la salut humana i per a la integritat
dels ecosistemes, tots dos afectats per les nocives emissions de
SOx del sector del transport marítim, un dels pilars de
l'economia blava al Mediterrani”.

No obstant això, ser una bona notícia, només s'ha avançat
en la limitació de les emissions d'òxid de sofre, tornant a
oblidar els òxids de nitrògens, tal com ja passà a la 21 reunió
de Nàpols, fet que va ser reclamat per diferents organitzacions
sense èxit. La contaminació de l'aire per emissions dels vaixells
representa fins a un 40% de la contaminació atmosfèrica de les
ciutats costaneres de la mar Mediterrània, habitades per prop de
325 milions de persones. Un problema que afecta greument la
salut humana, el clima i la biodiversitat. No és menyspreable
haver avançat, però no s'entén perquè no s'ha aprofitat el
moment per a implementar aquestes mesures, tal com ja es va
fer al Bàltic, la Mar del Nord o al Canal de la Mànega des del
2015. Les dades que es desprenen de diferents estudis del
govern francès relacionats amb aquestes experiències són molt
esclaridors: podrien reduir-se els nivells de diòxid de sofre en
un 77%, de diòxid de nitrogen (NO2) fins a un 76% i de
matèria particulada fins a un 20%. També es reduirien els alts
nivells d'ozó troposfèric que sofreix la regió, un contaminant
que està augmentant per l'augment de temperatures derivat de
l'escalfament global.

Entenem, per tant, que és el moment que el Govern
espanyol reivindiqui davant la UE, el Comitè de protecció del
medi marí (MEPC) de l'Organització Marítima Internacional la
declaració d'una zona ECA per a tot el Mediterrani. Les Illes
Balears són un territori especialment sensible per la seva
configuració arxipelàgica a la contaminació atmosfèrica i
marina que afecta tant la seva biodiversitat com a la seva pròpia
població per la qual cosa és necessari millorar tots els sistemes
ambientals de control a través de les regulacions pertinents
admeses per l'OMI.

També entenem que les solucions tecnològiques aplicades
a la neteja d'elements contaminants de les emissions dels
vaixells a través de scrubbers o depuradores de gasos no
aporten solucions reals a la contaminació, ja que aquest sistema
no elimina els contaminants, sinó que evita que s'emetin a
l'atmosfera, però abocant el resultat de la seva depuració a la
mar, amb la consegüent amenaça per a la biodiversitat marina
i per a la salut humana. Aquesta tecnologia va ser plantejada
per l'OMI com a alternativa a les navilieres per a continuar
usant fuel pesat, d'alt contingut de sofre, un combustible més
barat, encara que recentment ha manifestat uns certs dubtes
després de realitzar un estudi sobre aquest tema. Creiem que la
solució passa per la prohibició absoluta d'aquest combustible
altament contaminant.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
sol·licitar a la Comissió Europea que reforci la seva

determinació davant els altres països signants del Conveni de
Barcelona per a implementar en el menor temps possible
l'acord obtingut a la COP 22 de limitar les emissions d'òxid de
sofre (MED SECA) dels vaixells que naveguin pel Mediterrani
amb l'aprovació de limitar així mateix les emissions d'òxid de
nitrogen (MED NECA) i aconseguir d'aquesta manera
l'aprovació integral de l’ECA del Mediterrani (MED ECA).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
sol·licitar a la Comissió Europea que reforci la seva
determinació davant els altres països signants del Conveni de
Barcelona per a prohibir en el menor temps possible l'ús de
scrubbers o depuradores de gasos al Mediterrani i l'ús de fuel
pesat en els vaixells que naveguin per ell.

Palma, a 12 de gener de 2022
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

D)
RGE núm. 219/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a liberalització del mercat de tests d'antígens,
davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant l'avanç d'aquesta
nova ona provocada majoritàriament per la variant òmicron,
amb un alt índex de contagis, una propagació sense precedents
enfront d'altres malalties i sumat a la baixa capacitat de control
i rastreig mostrat per la Conselleria de Salut, es fa patent la
necessitat de liberalitzar la venda de test homologats al preu
que dicti el mercat i sense restricció. La taxa de contagis
actualment a les Illes Balears és de gairebé d'un positiu/actiu
per cada vint habitants. Davant aquesta situació en necessari
l'adopció de mesures per a facilitar i afavorir que els ciutadans
puguin accedir a l'adquisició d'un test d'antígens més fàcilment
i al preu que dicti el mercat.

Malgrat els avanços que hi ha hagut en la vacunació contra
la COVID-19 a les Illes Balears, la propagació del virus
segueix el seu curs i actualment estem sofrint una nova ona de
contagis. El fet d'estar vacunat no eximeix de poder contagiar
i ser contagiat i, per tant, cal continuar adoptant mesures
preventives.

Unes de l'evidències que s'ha demostrat al llarg de la
pandèmia per a evitar l'expansió del virus és la realització de
proves diagnòstiques de la COVID-19 amb la finalitat que les
persones que donin positiu puguin aïllar-se i contenir així els
contagis.

Des de l'inici de la pandèmia, el Ministeri de Sanitat
mostrava la seva reticència a la liberalització d'aquesta mena de
proves. Si bé, al juliol de 2021 el Congrés dels Diputats va
donar llum verda per a la comercialització lliure en farmàcies
de les proves sense prescripció mèdica. Un dels motius que
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al·ludia la Ministra Darias, seguint les consideracions de la
comunitat sanitària, era la de suprimir la barrera que suposava
la prescripció mèdica per a augmentar l'autodiagnòstic sobretot
per a localitzar a malalts asimptomàtics.

Per tant, l'accés a les proves/tests diagnòstiques està limitat
actualment a les farmàcies, la qual cosa fa que la prova
s'encareixi i es condicioni el seu accés. Es calcula que, a
Espanya el preu del test és un 271% més car que a Alemanya,
malgrat disposar un nivell de renda molt superior a l'espanyol.
A més, en altres països europeus com Portugal o Alemanya
aquest tipus de proves es poden adquirir en altres establiments
com pot ser supermercats, gasolineres o màquines de
"vending", de forma molt més accessible i a millor preu.

Davant l'avanç d'aquesta nova ona provocada
majoritàriament per la variant òmicron, amb un alt índex de
contagis, una propagació sense precedents enfront d'altres
malalties i sumat a la baixa capacitat de control i rastreig
mostrat per la Conselleria de Salut, es fa patent la necessitat de
liberalitzar la venda de test homologats al preu que dicti el
mercat i sense restricció.

Des de Ciutadans continuem confiant en la ciència i
considerem necessari que els ciutadans puguin accedir a
l'adquisició d'un test d'antígens més fàcilment.

Per tot l'anteriorment exposat, des del Grup Parlamentari
presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
adopti les mesures oportunes per a alliberar el mercat dels test
d'antígens homologats amb l'objectiu de facilitar l'accesibilitat
a les proves d'autodiagnòstic al preu que dicti el mercat i sense
restriccions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir a tota la població, mensualment i de forma
gratuïta, quatre proves d'autodiagnòstic mitjançant test
d´antígens. Aquest suministrament es farà a través de la targeta
sanitària i amb la col·laboració de la xarxa d´oficines de
farmàcia de les Illes Balears.

Palma, a 12 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

E)
RGE núm. 249/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a declaracions del ministre de Consum,
Alberto  Garzón, l'Agenda 2030 i defensa del nostre sector
ramader i els nostres productes, davant la Comissió
d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

El 4 de gener es va conèixer, mitjançant una entrevista al
diari anglès The Guardian, que el ministre de Consumo,
Alberto Garzón, demanava als espanyols que canviessin els
seus hàbits alimentaris reduint el consum de carn ja que les
granges espanyoles exporten “carn de mala qualitat” procedent
d'“animals maltractats”.

Aquestes no són les úniques declaracions públiques
inacceptables que fa el ministre de Consum atacant sectors
estratègics de la nostra economia. El passat 7 de juliol de 2021,
instava els espanyols a menjar menys carn per les suposades
altes emissions de gasos d'efecte hivernacle que emet la
indústria ramadera. En prèvies ocasions també ha assenyalat a
sectors com el turisme, al qual va acusar el maig del 2020 de
tenir “baix valor afegit”.

Aquestes afirmacions sobre la nostra indústria ramadera
mostren un absolut desconeixement sobre un sector que
representa una xifra de negoci de 27.000 milions d'euros, més
del 22% de tot el sector alimentari espanyol; cosa que es
tradueix en el 2,4% del PIB total espanyol; i sobretot un
menyspreu a l'esforç de milers d'explotacions ramaderes.

I això sense oblidar que l'ocupació sectorial directa de les
indústries càrnies, que és de més de 100.000 treballadors,
cobreix el 24% de l'ocupació total de la indústria alimentària
espanyola; i són milers de famílies les que lluiten cada dia per
tirar endavant, malgrat les traves i les exigències regulatòries.

Cal esmentar que la ramaderia espanyola compleix amb les
més estrictes regles sanitàries i de benestar animal, per la qual
cosa les declaracions del ministre suposen una deslleialtat als
nostres ramaders que han assumit els esforços d'adaptar les
seves explotacions a una normativa en ocasions fèrria, i
mereixen molt més que els atacs provinents d'un ministeri
incapaç de complir les seves més estrictes funcions de defensa
i representació exterior dels sectors que en depenen.

Tot i que les crítiques al ministre s'han llançat des de molts
sectors polítics, resulta molt preocupant que les declaracions
abocades per Garzón sobre el consum de carn coincideixen
exactament en el contingut i objectius amb els postulats de
l'Agenda 2030 en matèria de gestió d'alimentació, sostenibilitat
i transició ecològica.

Tant l'Agenda 2030 com l'anomenat “Pacte Verd Europeu”
(Green Deal), que tenen el suport del PSOE i del PP, són,
també, grans desconeixedors de la vital importància que suposa
el sector agroramader espanyol i de les necessitats reals dels
qui en depenen.

Una de les grans promotores de l'Agenda 2030, Population
Matters, per exemple, afirma al tractar de l'ODS “Hambre
Cero” afirma literalment que: “L'agricultura ja és una de les
principals causes de la degradació ambiental i una major
conversió de la terra per a fins agrícoles tindrà conseqüències
devastadores per a la biodiversitat i el nostre clima”.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a
l'Agenda 2030 estan encaminats a la imposició d'una transició
ecològica abrupta que culpabilitza agricultors i ramaders
espanyols de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, amb
polítiques restrictives que estan portant a l'asfíxia, via impostos
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i regulacions, del nostre sector primari i al desmantellament
vertiginós de la nostra indústria.

En conseqüència, les mesures i grans estratègies que tant el
govern nacional com els governs autonòmics estan assumint
persegueixen els mateixos objectius i demonitzen la forma de
vida i les tradicions del món rural; mentre afavoreixen l'entrada
de producció extracomunitària en condicions desiguals i
deslleials amb els nostres productors.

Aquest assetjament permanent al sector primari espanyol i
aquest intent de desprestigi i criminalització als nostres
ramaders per part de les agendes globalistes ha de ser
condemnat pels representants públics, especialment a les
Balears, on el sector travessa per una situació molt complicada:
el 2003 Balears comptava amb 299 explotacions ramaderes; el
2022 només queden 134 finques. Si segueix així, el sector
ramader a Mallorca desapareixerà completament, i a Menorca
la situació és similar.

L'activitat ramadera a les Illes suporta uns costos de
producció molt per sobre del preu que cobren els pagesos. Els
costos de producció a les Balears han augmentat entre un 15 i
un 20%; els adobs, un 15%; el gasoil, un 25%; tot això,
juntament amb el desmesurat increment de l'electricitat,
significa que els ramaders estan produint amb pèrdues a
Balears. En aquesta situació les declaracions del ministre
Garzón encara són més perjudicials per al sector ramader
balear.

En definitiva, no podem acceptar ni una declaració més d'un
membre del govern, ni una agenda que ataqui un sector del qual
depenen milers de famílies i que alimenta milions de persones
tant a Espanya com a la resta del món.

Pels motius anteriorment exposats, el Grup Parlamentari
VOX presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport
explícit als ramaders de Balears en particular, i als d'Espanya
en general, davant els continus atacs a què es veuen sotmesos
per part del Govern espanyol.

Segon. El Parlament de les Illes Balears desaprova els
continguts que es troben recollits a l'Agenda 2030 i que són
contraris als interessos dels ramaders.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport
als productes de la ramaderia balear i la de tot Espanya.

Palma, a 12 de gener de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 256/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a publicació del BOE
en llengua catalana, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Des de l'any 1998 es venia publicant un suplement del
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en llengua catalana. Aquest
suplement s'ha deixat de publicar.

L'oficialitat del català d'acord amb l'article 3 de la
Constitució i amb l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears obliga totes les institucions públiques a fer un ús
normal de la llengua catalana com a llengua pròpia tal com
estableix la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de juny
de 1986. El caràcter plurilingüístic de l'Estat i el manament
constitucional de respecte i protecció de totes les llengües fa
evident que el BOE s'ha de publicar també en català.

Per a l'ús correcte i oficial de qualsevol llengua, sobretot a
l'àmbit del dret sigui davant el poder judicial o davant les
administracions i d'acord amb el principi de seguretat jurídica,
és absolutament necessari disposar de les versions autèntiques
dels texts de les diverses normes jurídiques. Facilitant la feina
dels diferents operadors jurídics i garantint així els drets i
llibertats dels ciutadans.

El fet que es deixi de publicar el BOE en la versió en
llengua catalana suposa una anormalitat jurídica i, sobretot, un
incompliment del deure de publicar les versions en les diferents
llengües derivat de la condició de llengües oficials amb plens
efectes jurídics. I especialment suposa l'incompliment de la
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries que al
seu article 9.3 estableix clarament aquesta obligació de
publicació dels texts legislatius pels estats que han ratificat
aquest conveni internacional com és el cas de l'estat espanyol.
Recordam que els tractats són d'obligat compliment d'acord
amb l'article 96 de la Constitució.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats i el Senat a establir els mecanismes perquè les normes
legals que aprovin tenguin la corresponent versió autèntica en
versió en llengua catalana i aquesta versió sigui degudament
publicada al BOE atès el caràcter de llengua oficial i pròpia de
les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir els mecanismes perquè les normes legals i
reglamentàries que aprovi tenguin la corresponent versió
autèntica en llengua catalana i aquesta versió sigui degudament
publicada al BOE atès el caràcter de llengua oficial i pròpia de
les Illes Balears.
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Palma, a 13 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 265/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a gas i energia atòmica, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

El passat 31 de desembre la Unió Europea va aprovar la
inclusió del gas natural i de l'energia atòmica amb l'etiqueta
comunitària d'energia verda. Des del grup parlamentari de MÉS
per Mallorca volem expressar el nostre rebuig frontal a aquesta
decisió. Tant l'energia atòmica com el gas són per diferents
motius fonts energètiques altament contaminants i que en cap
cas es poden considerar com a verdes. Aquesta etiqueta verda
fa que les dues puguin accedir a finançament públic provinent
dels fons europeus Next Generation per valor de milions
d'euros, fet que incidiria en una problemàtica que aquests
mateixos fons suposadament han de tallar com és el
finançament públic d'energies altament contaminants. És obvi
que aquesta decisió obeeix a interessos que poc tenen a veure
amb la lluita contra l'escalfament global del planeta.

En primer lloc, el mal anomenat gas natural –en realitat
parlem principalment de gas metà– és un combustible fòssil
–com el carbó i el petroli– que en els últims a causa de la
caiguda de la producció de petroli i carbó ha adquirit un paper
protagonista en la producció d'electricitat. Aquesta obtenció es
produeix mitjançant la seva crema, generant a la vegada toxines
i emissions que contribueixen al canvi climàtic i a la destrucció
de medi ambient. Les partícules que es generen en aquesta
crema són altament tòxiques, provocant greus problemes per a
la salut de les persones. En aquest sentit, s'estima que aquestes
toxines són les responsables del 10% de les defuncions a l'estat
espanyol, sobretot perquè provoquen insuficiències
respiratòries greus i la proliferació de càncers.

El gas és ja la segona font d'emissions d'efecte hivernacle a
Europa i a l'estat espanyol i les subvencions públiques que
reben les empreses productores i distribuïdores han un
augmentat un 4% des de 2015. Ara amb l'arribada dels fons
Next Generation de la Unió Europea i la seva inclusió com a
energia verda el lobby del gas aspira a rebre subvencions d'una
part dels 750.000 milions d'euros d'aquests fons –segons dades
de Greenpeace. Milions d'euros en recursos públics per
desenvolupar una energia contaminant i mortífera.

D'altra banda, també és determinant tenir en compte que el
gas que es consumeix a Europa no es produeix dins les
fronteres de la Unió. Al nord del vell continent la gran majoria
del gas prové de Rússia –via Ucraïna–, a Itàlia prové de Líbia
i Turquia i en el cas de l'estat espanyol principalment d'Algèria
via el Marroc. En tots els casos la dependència energètica de
tercers és evident i els equilibris geopolítics que se'n deriven

poden tenir conseqüències i imprevisibles. Ara mateix, per
exemple, el segon gasoducte que uneix Alemanya amb Rússia
està aturat per les tensions derivades pel conflicte fronterer a
Ucraïna. En el cas de l'estat espanyol les tensions entre Algèria
i el Marroc han provocat que el gasoducte del Magrib que
uneix el gas algerià a la península via el Marroc també estigui
tancat. Òbviament, els dos casos esmentats provoquen la
pujada del preu del gas i el de la factura elèctrica. Aquesta
situació posa de manifest que l'aposta pel gas provoca una alta
dependència cap a tercers països amb interessos propis i que si
aquestes es deixen de banda obririen el camí a possibilitats com
l'energia solar o l'eòlica passant de territoris compradors a
productors energètics.

En el cas de l'energia atòmica també estem davant una font
d'energia, que per motius diferents dels del gas també és una
energia perillosa i altament contaminant, que tampoc en cap cas
hauria de disposar de l'etiqueta d'energia verda que
incompressible ha rebut per part de la Unió Europea. L'energia
nuclear en el moment que es transforma en energia elèctrica
quasi no genera emissions contaminants i els seus
inconvenients rauen en altres elements. En primer lloc, la gestió
dels residus nuclears després de la seva utilització són molt
problemàtics perquè resulten molt perillosos, tant per a la salut
com pel medi ambient. El seu tractament és molt costós i està
ple de riscos perquè aquests residus triguen milers d'anys en
degradar-se i de deixar de ser perillosos. De fet, aquesta
problemàtica encara no està resolta i apostar més per l'energia
nuclear generaria encara més residus d'aquest tipus, obligant a
la creació de més cementiris nuclears –espais habilitats
potencialment perillosos– i que generen molt de rebuig en els
territoris on se situen pels riscos que se'n deriven.

Tampoc podem obviar que els accidents nuclears poden ser
extremadament greus tot i les mesures de seguretat que tenen
les centrals nuclears. L'illa de les Tres Milles als Estats Units
d'Amèrica, la catàstrofe de Txernòbil a l'antiga Unió Soviètica
o el cas de la central nuclear de Fukushima al Japó són
exemples paradigmàtics del que podria passar i si augmenten
el nombre de centrals nuclears. A més, aquesta perillositat
potencial converteix les centrals nuclears de vegades en
objectius terroristes o en víctimes de desastres naturals com el
cas de Fukushima. Les centrals nuclears com a qualsevol
creació humana poden tenir imperfeccions, defectes o mals
funcionaments que les converteixen en llocs potencialment
vulnerables. La relació risc-benefici és tan gran que resulta
quasi ofensiu pensar que s'ha de potenciar el seu ús mitjançant
ajuts públics europeus.

D'altra banda, MÉS per Mallorca tampoc vol obviar quins
són els vertaders motius, que no sempre es publiquen, amb
relació a la decisió de la Unió Europea d'incloure el gas i
l'energia nuclear dins l'etiqueta verda de les energies netes. A
la dècada dels 50 del segle XX de la mà del general de Gaulle
l'estat francès aposta decididament per l'energia atòmica. De
fet, França és amb molta diferència el país europeu amb més
centrals nuclears –el 72% de l'energia francesa és atòmica amb
un total de 56 centrals per les 7 de l'estat espanyol o les 6
d'Alemanya. És evident que l'energia nuclear és primordial dins
l'estructura productiva francesa com a segona potència
econòmica europea després d'Alemanya.

Per la seva part, en el cas teutó l'aposta estratègica feta anys
enrere per les elits alemanyes va consistir a tancar les seves
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nuclears i fer una aposta ferma pel gas natural provinent dels
Urals. És evident que tant en el cas de l'energia nuclear a
França com en el del gas a Alemanya s'estan imposant els
interessos particulars dels principals estats comunitaris i el de
les seves grans empreses. Òbviament, aquests interessos entren
en contradicció amb les noves lògiques energètiques que
imposa la lluita contra l'escalfament global del planeta i el
respecte cap al medi ambient. Un respecte primordial per a la
supervivència de l'espècie humana. Els lobbies del gas i atòmic
s'ha unit per copsar part dels fons econòmics Next Generation
i això pot fer desenvolupar les seves indústries contaminants
sota el paraigua del greenwashing permès per l'obtenció
injustificada de l'etiqueta verda europea d'energies netes.

Des de MÉS per Mallorca observem amb estupefacció com
la Unió Europea posa en risc el futur de les persones apostant
per energies que formen part d'un passat contaminant i
destructiu. No es pot construir futur amb allò que representa el
pitjor del passat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a retirar de forma immediata l'etiqueta verda que acredita la
condició d'energies netes tant al gas natural com a l'energia
nuclear pel seu caràcter perillós i contaminant.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a apostar per les energies netes i de producció pròpia per reduir
les emissions contaminants que provoquen l'escalfament del
planeta i ens col·loca en una situació de dependència energètica
respecte a territoris no comunitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a defensar els interessos de tots els ciutadans i ciutadanes de la
Unió Europea en el seu conjunt i a no plegar-se als desitjos dels
lobbies energètics contaminats o els interessos particulars de
només alguns estats membres de la Unió.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat
espanyol a mantenir la posició en contra de la classificació de
les energies nuclears i del gas com energies verdes dins la
normativa europea.

Palma, a 14 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel  Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 273/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls de la
mediació familiar, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

La família constitueix el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones, però a la vegada és també
centre de problemàtiques i conflictes diversos.

La mediació familiar sorgeix així, com el procediment no
jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça
a facilitar la comunicació entre els membres d’una mateixa
família, per tal que gestionin per ells mateixos una solució dels
conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona
mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

La mediació, com a mètode de gestió de conflictes, pretén
evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós,
posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast, ja que solen ser
procediments llargs i costosos tant emocionalment com
econòmicament.

La promoció de la cultura i la pràctica de la mediació
familiar suposa una eina més per incrementar els hàbits
democràtics en la vida quotidiana de la ciutadania. En països
com a França tenen implantada des de 2017 la mediació
obligatòria com a pas previ a l'inici dels tràmits judicials en
assumptes de família.

A Espanya, si volem impulsar la figura de la mediació i
dotar-la del protagonisme que ara no té, hauríem de reformar
prèviament la Llei d’Enjudiciament Civil.

La mediació familiar a les Illes Balears està reconeguda,
mitjançant la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació
familiar, com un dret subjectiu públic, gratuït i a l’abast de
totes les persones que hi resideixen, sent les administracions
públiques les encarregades de garantir-ho mitjançant la xarxa
pública de serveis de mediació, sens perjudici de les iniciatives
privades que en aquest àmbit puguin sorgir.

Així, el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears és
qui ha de promoure, administrar i facilitar l’accés dels
ciutadans a la mediació familiar.

La realitat és que aquest Servei de Mediació Familiar no
està oferint un servei de mediació de qualitat a la ciutadania a
causa de la manca de recursos econòmics que pateix i que, com
a conseqüència, menysprea la tasca dels mediadors.

Per una banda, els mediadors del Servei de Mediació que
depèn de la Conselleria d’Afers Socials i Esports cobren el
mateix des de l’any 2015, en què es va passar de 30 a 35 € per
sessió de mediació, que sol durar una hora. Uns honoraris molt
inferiors als que es cobren en la mediació privada, els quals
oscil·len entre els 100 i els 120 € per hora i també molt per sota
dels establerts per a les sessions de mediació en l’àmbit públic
que ofereixen altres comunitats autònomes.

A tall d’exemple: A la Comunitat de Madrid (MediaIcam),
els mediadors reben per sessió i per part, sense conveni, la
quantitat de 96,80 € de la primera a la tercera sessió i de 108,90
€ a partir de la quarta sessió i fins al final.

Per altra banda, només se subvenciona un total de 8
sessions, que en la majoria dels casos no són suficients per
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tancar el procés de mediació. El que suposa que les persones
que han sol·licitat la mediació hagin d’acabar pagant de la seva
butxaca la resta de sessions fins al final de la mediació,
vulnerant el principi de gratuïtat que empara aquest dret
establert a la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació
familiar.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i impulsar la figura de la mediació
familiar com a eina ràpida i eficaç en la resolució de conflictes
familiars.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar els canvis normatius que siguin necessaris per
implementar un servei de mediació obligatori, previ a l'inici
dels tràmits judicials en assumptes de família.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dignificar i reconèixer la professionalitat dels
mediadors que participen en el Servei de Mediació Familiar de
les Illes Balears mitjançant l’equiparació dels seus honoraris
amb els de la resta de mediadors estatals.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar la totalitat de les sessions de
mediació dutes a terme pel Servei de Mediació Familiar de les
Illes Balears en els processos de mediació.

Palma, a 17 de gener de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 284/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a cultura balear i separatisme, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'ànima d'Espanya resideix a cadascuna de les províncies i
regions. Cadascuna amb els seus qualitats i particularitats, que
les fan úniques i que aporten un valor genuí a la riquesa cultural
de la nostra Nació. I és precisament gràcies a aquesta enorme
riquesa que Espanya ha estat capaç de projectar-se cap a
l'exterior donant el millor de si mateixa i escrivint grans
pàgines de la història universal.

Davant del que pretenen vendre els enemics d'Espanya, no
hi ha condicions o identitats excloents, hi ha diferents maneres
de ser espanyols. I en el nostre cas, ser mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs, balears, és la nostra
manera de ser espanyols. En el cas de Balears comptem amb

dues llengües pròpies. Aquest és un llegat que hem de preservar
i cuidar com a aportació dels ciutadans de Balears a la riquesa
cultural de la nostra Nació, Espanya.

És l'estat autonòmic l'enemic més gran de la pluralitat i la
cultura d'Espanya. Amb el seu afany d'uniformitzar -necessari
per crear les seves falses identitats-, atempta contra les
tradicions, els costums i la cultura de les regions,
homogeneïtzant-les i acabant amb les particularitats i
peculiaritats que les fan úniques.

A més de provocar una assignació dels recursos insolidària
i ineficaç entre territoris guiada més per interessos partidistes
del govern de torn que per les necessitats reals dels espanyols
de cada regió, l'estat de les autonomies ha permès que la
riquesa cultural de Espanya sigui utilitzada per dividir-nos i
enfrontar-nos.

Aquests atacs a la igualtat i la solidaritat entre espanyols no
s'haurien pogut cometre sense la cooperació del règim
bipartidista. De vegades per concessions interessades al
separatisme, i altres com ha passat a Balears per propi
convenciment, populars i socialistes han posat l'ordenament
jurídic i les administracions públiques al servei de la destrucció
del que és comú a tots els espanyols.

Així, podem veure com a les nostres illes i a altres parts
d'Espanya s'aixequen barreres lingüístiques, es creen duplicitats
innecessàries i es construeix artificialment una falsa identitat
excloent. Fets tots que atempten contra la pròpia naturalesa de
la nostra regió i els drets i les llibertats dels ciutadans de les
Balears i del conjunt dels espanyols. Lamentablement els
successius governs de la Nació han claudicat en la defensa dels
espanyols i durant massa anys han tolerat i impulsat que les
administracions autonòmiques utilitzin les competències
cedides per dividir-nos i enfrontar-nos.

Tot això ha portat conseqüències nocives per a la sanitat,
l'educació, els serveis essencials i la resta dels serveis que
assumits pels ens autonòmics soscaven la Nació i falsifiquen la
naturalesa de les Balears.

Això, a més de suposar un atemptat contra la nostra pròpia
cultura i tradició, ens està arrabassant la prosperitat. Tot això
per satisfer els capricis d'unes elits autonòmiques necessitades
de construir una falsa identitat que justifiqui el manteniment de
les seves estructures supèrflues i els seus excessos corruptes.

Avui és més urgent que mai acabar amb aquest despropòsit
que suposa l'estat de les autonomies, i arrabassar als que volen
trencar la nostra unitat i convivència les armes i eines que els
facilita l'ordenament jurídic vigent.

La incapacitat del bipartidisme per generar un projecte
comú, el lliurament total a l'egoisme autonòmic i la rendició als
separatistes que volen acabar amb la nostra convivència,
usurpar la nostra cultura i destruir la nostra Nació, han col·locat
a la nostra regió i moltes altres en una situació límit amb greus
conseqüències socials i econòmiques.

És un error identificar el separatisme amb una o altra regió
com precisament pretenen aquests moviments excloents. La
lluita contra el separatisme no ha de basar-se en la
contraposició de falses i tòxiques identitats, o l'atac a altres
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regions, sinó des del convenciment de recuperar per a Espanya
la cultura i tradició de les nostres illes i promoure-les i
difondre-les per posar-les al servei de la nostra Nació i el bé
comú.

Hem de reforçar els llaços i vincles que ens uneixen, i
tornar a la nostra nació la capacitat de donar-nos als espanyols
oportunitats i prosperitat. Només amb una Nació forta i unida
podrem acabar amb l'amenaça que suposen el separatisme i
tornar la prosperitat als espanyols que els ha pres l'estat
autonòmic.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
sol·licita

1. El Parlament de les Illes Balears insta el govern balear a
cessar qualsevol política que atempti contra la cultura balear
com a part fonamental de la cultura espanyola.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el govern balear a
desistir de la seva estratègia separatista que té com a única
finalitat la ruptura de la unitat nacional, i la ruptura de la
convivència en les nostres illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el govern balear a
acabar amb la creació i el foment de falses identitats que
atempten contra les diferents maneres de ser espanyols, que és
la de ser mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el govern balear a
acabar amb qualsevol tipus de finançament públic a entitats,
organitzacions o associacions que fomentin el pancatalanisme
separatista.

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu ferm
compromís amb la unitat de la Nació Espanyola.

6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement a l'aportació de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera a la riquesa cultural balear i al conjunt d'Espanya
i rebutja qualsevol intent d'homogeneïtzar-les o acabar amb la
pluralitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el govern balear a
acabar amb les polítiques culturals i educatives que imposen un
fals relat de la història i mutilen la nostra llengua i cultura
regional a través de la uniformització pancatalanista.

Palma, a 18 de gener de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 297/22, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a la reforma laboral, davant la Comissió
de Turisme i Treball.

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

La creació d'ocupació estable i de qualitat suposa un
element fonamental en el desenvolupament i avanç de la
societat i economia de qualsevol país, també a Espanya, on
actualment treballen més de vint milions de persones, una xifra
històrica.

L'ocupació de qualitat és un pilar clau en el benestar d'una
societat com l'espanyola i permet el creixement de la ciutadania
i, per tant, impulsa l'activitat econòmica a tots els nivells.

En tan sols un any i mig, Espanya ha aconseguit recuperar
els nivells d'afiliació a la Seguretat Social previs a la pandèmia.
Mai no havíem comptat amb tantes dones afiliades ni s'havien
encadenat deu mesos consecutius de reducció de l'atur,
especialment l'atur juvenil, amb una caiguda de prop del 40%
en l'últim any.

Es crea ocupació en tots els sectors econòmics i de manera
important en sectors econòmics d'alt valor afegit.

En aquest sentit, la reforma laboral acordada entre el
Govern i els agents socials, un acord ambiciós, és la millor eina
per a continuar consolidant un marc de creació d'ocupació que
atalli els dos principals mals del nostre mercat de treball: la
precarietat i l'alta desocupació.

Per això, la nova reforma laboral penalitzarà la contractació
de baixa durada i incentivarà la contractació indefinida i
l'ocupació estable.

La nova reforma laboral també aposta per potenciar la
contractació indefinida enfront de la  temporalitat i reduirà el
número de tipus de contractes generalitzant el contracte
indefinit, limitant la contractació temporal amb contractes de
durada màxima de tres mesos per any, i fomentant el contracte
fix discontinu. Així mateix, s'incrementen les sancions per
contractació irregular.

Es tracta a més de mesures que beneficien especialment a
dones i joves, perquè són aquests els més afectats per la
precarietat.

Així mateix, el nou marc laboral recupera la negociació
col·lectiva situant-la en el cor del nou model de relacions
laborals, augmentant els drets dels empleats i la millora dels
salaris. A més, es reforça la negociació col·lectiva en recuperar
la ultraactivitat indefinida, ja que els convenis es prorrogaran
fins que siguin substituïts per altres nous sense límit temporal.

S'impulsa la formació en el marc de les relacions laborals,
amb una nova regulació dels contractes formatius, apostant per
competitivitat i el valor afegit de les nostres empreses.

Partint de la bona experiència que han donat els ERTO al
llarg de la crisi econòmica durant la pandèmia, se suma la
regulació d'un nou instrument, el Mecanisme XARXA de
Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació com a alternativa a
l'acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les
empreses. S'impediran, a més, els ERO en les administracions
públiques.

En definitiva, es tracta de crear un marc laboral del segle
XXI, que permeti reduir la temporalitat en el treball, reforçar
la creació d'ocupació de qualitat i amb salaris dignes i oferir
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seguretat jurídica a les empreses i, al mateix temps, complir
amb un compromís adquirit amb la Comissió Europea per a
aconseguir el seu aval i començar a rebre els primers fons
europeus, com ja ha succeït.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació en les Corts Generals a continuar treballant
en:

1. Donar suport a la reforma laboral acordada entre els agents
socials per a impulsar la creació d'ocupació estable i de
qualitat, i per a atallar la precarietat i la desocupació al nostre
país.

2. Contribuir amb el seu suport parlamentari a potenciar la
contractació indefinida enfront de la temporalitat a través del
contracte indefinit i del foment del contracte fix discontinu, així
com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva
per a augmentar els drets dels treballadors i treballadores i
millorar els salaris, que permeti restablir l'equilibri entre
empreses i persones treballadores.

3. Donar suport al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i
Estabilització de l'Ocupació, que serà l'alternativa a
l'acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les
empreses.

4. Confirmar amb el seu suport parlamentari a l'acord
aconseguit, l'aposta per la ultraactivitat indefinida i la formació
dels treballadors i treballadores com a manera de crear un marc
laboral adaptat a les necessitats del segle XXI.

5. Defensar el diàleg com a eina per obtenir acords com el
reeixit amb els agents socials entorn de la reforma laboral, per
sobre d'ideologies, i que permeten avançar cap a una
recuperació justa perquè Espanya continuï creixent.

Palma, a 19 de gener de 2022
El diputat
Enric Casanova i Peiró
La portaveu
Pilar Costa i Serra

K)
RGE núm. 352/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a cotitzacions d'autònoms, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Els treballadors autònoms són un dels sectors més
importants del mercat laboral i l'economia del país, alhora
massa vegades esdevenen el col·lectiu més oblidat.
L'emprenedoria és un factor essencial pel desenvolupament

d'un nou model econòmic fonamentat en la digitalització i
l'economia verda que ajudarà a les Illes Balears a sortir de la
situació d'excessiva dependència del sector turístic. Si volem
que aquest canvi arribi aviat i de forma adequada els
treballadors per compte propi han d'encapçalar aquest canvi i
només un sistema impositiu just i progressiu, a més de
proporcionar-los un nivell de protecció social adequat ho poden
garantir.

Dins el context de pandèmia que ens toca viure el sector
dels treballadors per compte propi estan sent els grans oblidats
del govern espanyol. La proposta de noves cotitzacions
plantejada pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i
Migracions, José Luis Escrivá, és una passa positiva en la
direcció adequada, però a hores d'ara resulta insuficient.

En aquest sentit, fa anys que des de les associacions
d'autònoms reivindiquen una sèrie de mesures amb relació a
aquesta problemàtica.

En primer lloc, establir que les cotitzacions siguin graduals
per ingressos, és a dir, pagar només pels treballs cobrats i els
ingressos efectius. D'aquesta manera es garanteix la viabilitat
econòmica dels professionals autònoms que de vegades han de
pagar taxes de feines encara no cobrades o segons previsions
que en molts casos no es poden complir, sobretot tenint en
compte el context canviant i imprevisible que ha dut la
pandèmia de la COVID-19.

En segon lloc, assolir instruments i protocols que permetin
la flexibilitat per canviar la quantitat cotitzada de forma
automàtica. Si la realitat canvia de forma abrupta aquesta
flexibilitat resulta imprescindible per protegir una part molt
important del teixit econòmic del país com és el dels
treballadors autònoms. L'esborrany que ha presentat el
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ja camina en
aquesta direcció amb sis canvis de tram per any perquè cada
treballador adapti les seves cotitzacions en els moments de
majors i menors ingressos. Aquesta és una mesura essencial que
tant de bo quedi reflectida en el document final.

En tercer lloc, l'augment de les bases de cotització perquè
els autònoms tinguin un nivell de protecció social digne i
adequat. La crisi de la Covid-19 ha posat de manifest que
algunes ajudes estaven vinculades a la cotització i acabaven
sent molt limitades. A més, segons el criteri de MÉS per
Mallorca, també dins el nou document han de quedar
perfectament clares mesures com l'accés a ajuts per cessament
d'activitats econòmiques, incapacitats temporals o equiparar els
permisos de paternitat i maternitat als dels treballadors per
compte aliè.

Ara el govern de l'Estat presenta una proposta que respon
en part a les reivindicacions, però que està molt allunyada de la
realitat econòmica que viu el col·lectiu d'autònoms. Quant a la
cotització gradual per ingressos la idea plantejada és bona, les
xifres proposades, en canvi, no tenen res a veure amb el que
poden pagar els autònoms segons els seus ingressos. També
resulta excessiu el període d'adaptació que es planteja a la
primera proposta del ministeri. Nou anys és un període
d'adaptació massa llarg i que pot fer que durant molts anys els
autònoms paguin més del que poden assumir amb els riscos de
cessament d'activitat que això comporta.
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Des de MÉS per Mallorca també compartim la
reivindicació de les diferents associacions que representen els
treballadors autònoms que plantegen que hi hagi una cotització
especial per a les persones treballadores autònomes que fan una
activitat artística o cultural, amb trams de cotització propis amb
una quota de noranta euros mensuals per a aquells que
obtinguin rendiments nets inferiors a 3.600,00 € anuals i una
altra quota de cent trenta-cinc euros al mes per als que
obtinguin rendiments nets entre 3.601,00 € i 5.400,00 € anuals.
El grau d'incertesa dins l'economia és molt alt, però en el cas
del sector cultural i del lleure arriba a quotes realment
dramàtiques. Des de les administracions públiques s'han de
potenciar totes les eines necessàries per ajudar a un sector clau
en la formació de l'esperit crític de la societat. Defensar els
treballadors culturals és defensar el país.

Des de MÉS per Mallorca i a partir de les dades esmentades
no podem acceptar la proposta del govern per incompleta i no
consensuada amb el sector.

Per tot això, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
consensuar amb les associacions de treballadors autònoms la
reforma del sistema de cotitzacions sobretot tenint en compte
la realitat econòmica del col·lectiu i la millora de les bases de
cotització.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
augmentar les bases de cotització perquè els autònoms tinguin
un nivell de protecció social digne i adequat. A la vegada
garantir l'accés a ajuts per cessament d'activitats econòmiques,
incapacitats temporals o equiparar els permisos de paternitat i
maternitat al dels treballadors per compte aliè.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
establir una cotització especial per a les persones treballadores
autònomes que fan una activitat artística o cultural i així
preservar una activitat essencial pel desenvolupament
intel·lectual del conjunt de la societat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a
establir una cotització especial no superior als cinquanta euros
durant un període de dos anys als joves i emprenedors que
inicien una activitat.

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

L)
RGE núm. 355/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rehabilitació del moll del Caló de Sant Agustí a
Formentera, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

El moll des Caló de Sant Agustí de Formentera ha estat
emprat, tradicionalment, com un del ports més històrics i
importants de l’illa i es troba envoltat de les tradicionals
barraques i varadors de pescadors al petit nucli urbà del mateix
nom.

El Partit Popular va presentar l'esmena 13801 al projecte de
pressupostos de la CAIB a la secció 25 E11 sol·licitant una
partida de 60.000 € per a la rehabilitació del moll del Caló de
Sant Agustí a Formentera.

Aquesta reivindicació fa anys que es produeix. El juliol
passat, en el debat de l'estat a Formentera, la formació política
de GXF va presentar una proposta d'instar la Demarcació de
Costes de les Illes Balears a rehabilitar el Mollet des Caló
preservant la seva estructura i usos per garantir la seguretat del
moll i la identitat del nucli des Caló.

Fins i tot el Sr. Mayans, conseller competent en
Infraestructures, Sector Primari i Interior, va recordar que des
de l’any 2017 es va fer un avantprojecte que acreditava la
necessitat d’actuar i ara els vesins són els que ho reclamen.

Pel grup polític Sa Unió de Formentera PP-Compromís el
Sr. Córdoba Marí considera que és una gran proposta, estant
d’acord, ja que estam davant d’un dels més rellevants béns
patrimonials de l’illa.

La presidenta de Formentera afirmà que el Govern de les
Illes Balears ha manifestat que no és seu, que no és del Govern,
perquè no es va transferir l’any 1985.

El secretari de Formentera va informar que tot el que no són
ports d’interès general a Formentera, la Savina, i de
competència de l’Estat a traves de l’APB han de ser ports i
instal·lacions nàutiques i similars, competència del Govern de
les Illes Balears, segons l’Estatut d'Autonomia.

La Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.

Annex

Xarxa de ports, instal·lacions portuàries i instal·lacions
complementàries que són competència de l'Administració
autonòmica de les Illes Balears.

Relació d'elements que, a l'entrada en vigor de la Llei de
ports de les Illes Balears, formen part de la xarxa de ports i
d'instal·lacions portuàries de les Illes Balears.

Segons recullen a l'apartat de l'annex la instal·lació
Portuària des Caló (Formentera) depèn de Ports de les Illes
Balears és l'ens públic responsable de les competències i
funcions executives dels ports gestionats de la comunitat
autònoma. Entre els seus principals objectius destaquen:

Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis als
usuaris.
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En el Diari de Sessions del Ple de dia 22 de desembre de
2021 de pressupostos el Sr. Sanz i Igual de Gent x Formentera
+ PSIB-PSOE + EUIB en la seva intervenció va dir el següent:

"El tema d’Es Caló, sí que és cert que no donar suport a
aquesta esmena és justament perquè Es Caló ara mateix és una
instal·lació que és competència d’Autoritat Portuària. Llavors
aquesta esmena no va dirigida on pertoca, sinó que és una altra
competència. Llavors, no s’hi pot donar suport per aquest
motiu. Des de Formentera consideram que és un mollet que
òbviament s’ha de tractar de reparar perquè és una qüestió molt
important, tant per al poble d’Es Caló com per a l’illa de
Formentera, però no li podem donar a Ports de Balears que se’n
faci càrrec, si és una competència d’una altra qüestió."

Des del Partit Popular entenem clarament que es tracta
d’una responsabilitat i una competència d'aquest Govern de les
Illes Balears qui ha de procedir a aquesta rehabilitació tan
necessària i reivindicada amb consens tant polític com social
des de fa anys.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei
 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que de forma urgent, durant aquest any 2022,
procedeixi a la rehabilitació d’un dels més rellevants béns
patrimonials com és el moll des Caló de Sant Agustí a
Formentera.

Palma, a 21 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

M)
RGE núm. 376/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reptes per a la temporada turística 2022, davant
la Comissió de Turisme i Treball (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 de Turisme i Treball,
pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'implementar les mesures que es contemplen en aquesta
iniciativa el més aviat possible a fi que es puguin desenvolupar
els efectes de cara a la temporada turística d'enguany, el Grup
Parlamentari Popular sol·licita la tramitació d'aquesta iniciativa
pel procediment d'urgència.

Estem prop de complir-se els dos anys des de l'inici de la
pandèmia i enmig de la sisena onada, on el turisme ha estat el
sector més durament afectat, encara que sorprenentment les
polítiques del Govern central i del Govern balear no han donat
l'atenció que mereix.

Que el turisme és el sector econòmic més important a les
nostres illes ha quedat demostrat durant la crisi sanitària de la
COVID-19, en què la mobilitat i la interacció personal,
fonaments que li són inherents, es van veure restringides o
directament eradicades, i que va colpejant tots els sectors.

Les pèrdues personals irreparables han estat demolidores,
i també les econòmiques a la nostra comunitat, que ha estat la
que ha patit els pitjors indicadors en l'àmbit nacional, amb més
de 12.000 milions € en pèrdues en turisme el 2020, amb una
caiguda del PIB a final de 2020 d'un 24%, líders en atur i on
més de 4.000 empreses no ho van poder aguantar.

La temporada turística 2020 va ser pràcticament inexistent
i la de 2021, amb la vacuna, es va comportar millor del que
s'esperava. La variant òmicron amb l'increment exponencial de
contagis, encara que més lleus, ha fet que les possibles
previsions de recuperació econòmica i d'afrontar la temporada
de 2022 amb certa tranquil·litat i estabilitat es trobin en perill.
Novament, la incertesa torna a comandar en una realitat difícil
de gestionar i on la flexibilitat, la creativitat i les aliances són
eines necessàries per a la supervivència.

Si bé és cert que les diferents administracions han anat
prenent mesures per combatre la greu situació, mesures de
protecció per a treballadors i empreses, mesures per dotar de
liquiditat el teixit productiu o ajudes directes a autònoms,
PIME i empreses, també ho és que moltes d'elles han arribat
tard o no han arribat i han estat insuficients.

Avui dia continua sent necessari que els governs s'avancin
i prenguin mesures decidides per permetre la tan necessària
recuperació econòmica i turística.

La manca de polítiques d'incentius fiscals, la no suspensió
de l'impost de turisme sostenible o del cànon de sanejament
mentre la crisi sigui vigent, la manca de transparència en la
gestió i el futur d'uns fons europeus claus en la reactivació, el
retard en el programa de l'IMSERSO, la manca d'un pla turístic
per a Balears per a la reactivació, la inacció del Govern central
per fer front a les pujades de la llum, la crisi de
subministraments, l'elevada inflació, són elements que
perjudiquen encara més la greu situació que vivim.

S'ha de fer feina apostant pel valor i la qualitat, per tal de
continuar abordant els reptes que Balears, com a destí turístic
líder a escala mundial, presenta en aquesta era postpandèmia.
Molts d'aquests reptes es mantenen, d'altres necessitaran nous
plantejaments profunds de futur. En qualsevol cas es fa
necessari fer feina en un turisme responsable i sostenible de
manera transversal, combatre l'estacionalitat per donar
estabilitat i qualitat laboral, la recuperació dels mercats
internacionals, en especial el britànic o l'alemany, retenir
l'increment produït del turisme nacional, treballar en la
digitalització del sector, en noves eines tècniques, legals i
jurídiques per tal de donar resposta a les noves demandes dels
viatgers amb noves motivacions, més exigents, amb la
necessitat de viatjar amb seguretat, valorant la qualitat, la
sostenibilitat i la responsabilitat social, a més de les facilitats
d'accés ràpides a internet.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta 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 redissenyar conjuntament amb els consells insulars,
el sector turístic i tota la cadena de valor turística, i en base al
consens social i polític, una estratègia integral turística balear
postpandèmia, d'un turisme sostenible, circular i responsable,
que es contextualitzi en la nova realitat, les noves necessitats i
demandes dels turistes, que determini els reptes i objectius a
assolir en el futur, de quina manera s'abordaran, i constituir així
un projecte de política turística estable i de futur, per tal de
recuperar i reforçar la competitivitat del nostre destí el nostre
prestigi i dirigit a la recuperació social, econòmica i de llocs de
feina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè, en coordinació amb les comunitats autònomes i les
organitzacions sectorials, dugui a terme una campanya de
divulgació, conscienciació i suport al sector turístic nacional.
Així mateix, dugui a terme una campanya de suport informatiu
a través de tots els mitjans, projectant la imatge d'"Espanya,
destí segur", per aportar confiança als nostres mercats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar de manera immediata quin és el pla
d'actuació de l'AETIB per a 2022.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla extraordinari per combatre
l'estacionalitat a executar dins el 2022, que inclogui una
campanya de promoció, d'impuls dels productes i
esdeveniments diferenciadors i l'aportació d'una partida
extraordinària per a la millora de la connectivitat aèria, tot
d'acord amb els criteris que s'acordin amb els consells insulars
i el sector turístic, adreçat a l'inici de la temporada turística el
més aviat possible i que s'allargui al màxim possible.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa amb caràcter d'urgència el Programa
de Turisme Social previst en els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2022, amb l'objectiu de
contribuir a allargar la temporada turística, al principi i al final.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars,
sector turístic i amb la col·laboració de Turespaña per tal de
contribuir a la recuperació dels mercats internacionals de
cadascuna de les illes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prorrogar amb suficient antelació els expedients de regulació
temporal d'ocupació (ERTO) i de les prestacions per cessament
d'activitat per a la protecció dels treballadors autònoms,
vinculats a totes les activitats turístiques com a mínim fins al
pròxim 31 de maig de 2022.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
reduir de manera temporal l'IVA aplicat al conjunt del sector
turístic mitjançant l'establiment de tributació al tipus súper
reduït del 4% a tot l'any 2022.

Palma, a 21 de gener de 2022
La diputada
María  Salomé Cabrera i Roselló

El portaveu
Antonio Costa i Costa

N)
RGE núm. 381/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millorar i agilitar les convocatòries de beques menjador,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.

Les beques de menjador són una necessitat per a moltes
famílies i per a molts d'infants. Inicialment, aquests ajuts van
néixer com uns ajuts de conciliació laboral i familiar, però avui
en dia ja s’han convertit en una política social, són uns ajuts per
garantir un àpat a les famílies amb menys recursos. Cal destacar
que, en els darrers anys, a les Illes Balears s’ha incrementat
substancialment l’import destinat a aquesta política: si bé l'any
2015 es donaven 800.000 euros en beques de menjador escolar,
en els darrers exercicis l’import ronda els 7 milions d'euros.
Aquest increment en els recursos econòmics que s’hi destinen
ha anat lligat a un increment progressiu dels sol·licitants, que
aquest curs escolar han arribat a 10.192 a tot l’arxipèlag.

Ara bé, a l’inici del present curs escolar, s’ha produït un
important retard en la tramitació dels ajuts de menjador, fet que
ha causat una gran preocupació a la comunitat educativa. El
problema és greu perquè el retard en la resolució d'aquests ajuts
frustra sobre manera la seva finalitat: s’acaba atorgant l’ajut a
qui ha pogut avançar els doblers per pagar el servei de
menjador, més que no pas a les famílies amb més mancances
materials.

En conseqüència, convé que, de cara a les futures
convocatòries, el Govern implementi certes millores i canvis
que permetin, d’una banda, agilitzar la tramitació i la resolució
d’aquestes ajudes; i, per altra banda, arribar millor als
sol·licitants i acomplir amb la finalitat d’aquesta política.

Primerament, doncs, cal avançar el termini de resolució de
les beques, que s’hauria de produir durant el mes de juliol, uns
mesos abans de l’inici del curs escolar. Aquest avançament del
termini de resolució implicaria que s’hauria de permetre a les
famílies presentar una declaració responsable respecte als seus
ingressos, tal com s’ha fet en diverses convocatòries i línies
d’ajuts dirigides a empreses.

En segon lloc, la convocatòria de beques de menjador no
hauria d’excloure els fills dels pares amb deutes a Hisenda o a
la Seguretat Social. Els deutes són dels pares, però el menjar és
per als fills. Cal innovar i eliminar aquesta limitació que no té
cap sentit en aquest tipus d'ajut.

Per altra banda, una altra de les mancances de la formulació
actual de les beques de menjador és que depenen del fet que el
centre escolar tengui o no tengui menjador, de tal manera que
aquells infants escolaritzats a centres que no disposen de
menjador, no poden rebre aquesta ajuda. En aquest sentit, seria
desitjable evolucionar i combinar l'ajut directe amb la targeta
moneder, com ja es va fer de forma encertada durant els mesos
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més durs de la pandèmia, quan es van tancar tots els centres
escolars.

Finalment, cal avançar en la transparència de les
convocatòries de beques de menjador. Cal facilitar que les
associacions i federacions de pares i mares que ho desitgin
puguin accedir a la informació segmentada per saber qui rep
aquest ajut, quines famílies el reben o no reben.

Per tots aquests motius, Més per Menorca presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els canvis necessaris en la convocatòria de
beques de menjador perquè, a partir del curs 2022-2023,
aquestes es puguin sol·licitar abans de l’inici del curs
mitjançant una declaració responsable dels ingressos de les
famílies sol·licitants i es puguin resoldre dos mesos abans de
l’inici del curs escolar en qüestió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els canvis necessaris en la convocatòria de
beques de menjador perquè, a partir del curs 2022-2023, no
s’exclogui d’aquestes convocatòries als fills de pares amb
deutes a Hisenda o a la Seguretat Social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els canvis necessaris en la convocatòria de
beques de menjador perquè, a partir del curs 2022-2023, també
se’n puguin beneficiar aquells infants escolaritzats a centres
escolars que no disposen de servei de menjador, combinant
l'ajut directe amb la targeta moneder.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre totes les mesures necessàries perquè totes
aquelles associacions i federacions de pares i mares que ho
sol·licitin, puguin accedir a la informació segmentada per
saber, en l’àmbit d’actuació corresponent de l’associació o
federació en concret, qui és o no és beneficiari de les beques de
menjador.

Palma, a 21 de gener de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 395/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a certificat de recuperació per a les persones que
han estat diagnosticades de COVID-19 amb test d'antígens,
davant la Comissió de Salut (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 de Salut, pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància
d'implementar les mesures que es contemplen en aquesta
iniciativa a la major brevetat possible, es fa necessari i urgent

que el Parlament se'n pronunciï i impulsi l'acció de govern en
aquest sentit.

Des de demà les persones afectades de COVID-19 poden
anar a les farmàcies a realitzar-se un test d'antígens i obtenir la
baixa laboral, també amb un test d'antígens es podia confirmar
la infecció per coronavirus que a causa del col·lapse del
sistema sanitari i que en moltes ocasions no podia confirmar-se
amb una PCR, les persones que abans de ser vacunades passen
el coronavirus i que l'han confirmat amb un test d'antígens no
podran accedir al Certificat COVID DIGITAL de la UE o més
conegut com a passaport COVID.

La normativa de la Unió Europea per a l'emissió del
Certificat Digital Europeu (Reglament UE 2021/953) no
reconeix els test d'antígens com a prova vàlida per a acreditar
el cas positiu, de manera que aquestes persones no poden
obtenir el Certificat Digital Europeu de recuperació. Aquest
document es pot generar si s'ha superat la malaltia,
diagnosticada per prova PCR positiva, i té una durada de sis
mesos, comptant a partir de la data del resultat inicial positiu.

En la web de l'Ibsalut en aquests casos indica que no es pot
generar el certificat de recuperació, ja que no s'ha trobat cap
prova PCR amb resultat positiu en el termini requerit.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un certificat de recuperació per a les
persones que han estat diagnosticades amb test d'antígens, la
qual cosa permetrà a aquests ciutadans disposar d'un document
vàlid per a acreditar que es troben en els 180 dies posteriors a
haver estat confirmats com a cas positiu de COVID-19.

Palma, a 24 de gener de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 396/22, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a
la iniciativa de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya
"On són elles?", davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

"On són elles?" és una iniciativa que neix el març del 2018
de la mà de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya amb
l'objectiu de visibilitzar la presència de dones expertes a l'espai
públic, especialment com a ponents en debats, esdeveniments
i conferències sobre assumptes europeus.
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A dia d'avui conformen aquesta iniciativa 146 entitats entre
universitats, think tanks, comunitats autònomes i diferents
organismes públics, associacions, col·legis professionals o
mitjans de comunicació, entre d'altres. Dins el Govern de les
Illes Balears, la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors i
l’Institut Balear de la Dona ja hi estan adherits.

Es tracta d’un compromís per:
C Evitar pannells d'experts completament masculins,

coneguts com a «all-male panels», assegurant sempre
que sigui possible la participació de dones expertes.

C Visibilitzar i celebrar el paper i la contribució de les
dones al progrés de la Unió Europea en els diferents
àmbits.

C Promoure la creació de xarxes d'expertes que en facilitin
la visibilitat.

D'aquesta manera, els signants de #OnSónElles es
comprometen a dur a terme un recompte intern que analitzi
cada any quantes dones expertes com a ponents han participat
en els seus esdeveniments, amb el compromís d'anar millorant
la xifra progressivament.

Els resultats recollits per les més de 70 organitzacions que
van participar al recompte de l'any complet (de gener a
desembre 2020) revelen que, dels 9.690 ponents que van
participar en els 2.028 esdeveniments organitzats, 4.028 van ser
dones (41,6%) i 5.662 van ser ponents masculins (58,4%).

Les xifres són visiblement pitjors que les dades de l'edició
de #OnSónElles de l'any anterior: del gener al desembre del
2019, dels 16.705 ponents participants en els 1.183 debats
organitzats pels llavors 40 signants que hi van participar, 8.018
van ser dones (48%) davant dels 8.687 de ponents masculins
(52%).

El 2020 també es va reduir el nombre de dones ponents amb
algun tipus de discapacitat. De les 4.028 ponents, 124
pertanyien a aquest col·lectiu, fet que suposa el 3,08% del total,
mentre que 304 van participar el 2019 (3,8% del total).

Una altra de les dades més negatives que ens deixa l'any
passat fa referència a l'augment de pannells formats únicament
per homes. El 2020, es van organitzar 588 “all-male panels”
davant dels 83 del 2019, multiplicant la xifra per set.

L’esperit d’aquesta iniciativa entronca amb l’article 4 de la
llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les
Illes Balears on estableix que les administracions autonòmica,
insular i local promouran la presència de les dones en una
proporció equilibrada en els òrgans de direcció i decisió en els
àmbits social, polític, econòmic, educatiu, de la salut, cultural
i esportiu, entre d’altres.

Per tot l’anteriorment exposat, els grups sotasignants
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears se suma a la iniciativa «On
són elles?» de l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya.

2. El Parlament de les Illes Balears insta tot el Govern de les
Illes Balears a sumar-se a la iniciativa «On són elles?» de
l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya.

3. El Parlament de les Illes Balears promourà que les dones de
les nostres Illes -amb especial èmfasi en les generacions més
joves i les dones amb algun tipus de discapacitat- participin en
debats públics, conferències i actes de comunicació.

4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a visibilitzar
i celebrar amb la societat el paper i la contribució de les dones
al progrés de la Unió Europea en els diferents àmbits
d'aplicació.

5. El Parlament de les Illes Balears assegurarà, sempre que
sigui possible, la participació de dones expertes en conferències
i debats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar, sempre que sigui possible, la participació
de dones expertes en conferències i debats.

7. El Parlament de les Illes es suma a promoure la igualtat de
gènere mitjançant la participació i el lideratge en simposis,
conferències, debats i reunions de persones expertes perquè les
dones intervinguin com a oradores i no limitar-les a papers de
presentació, acompanyants o similars dels esdeveniments i, en
la mesura que sigui possible, se faci una revisió prèvia del seu
compliment per part dels corresponents departaments
competents en matèria d’igualtat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
públiques de les Illes Balears, Govern, consells, entitats locals
de la FELIB i entitats del sector instrumental, a promoure la
igualtat de gènere mitjançant la participació i el lideratge en
simposis, conferències, debats i reunions de persones expertes
perquè les dones intervinguin com a oradores i no limitar-les a
papers de presentació, acompanyants o similars dels
esdeveniments i, en la mesura que sigui possible, se faci una
revisió prèvia del seu compliment per part dels corresponents
departaments competents en matèria d’igualtat.

9. El Parlament de les Illes Balears auditarà al tancament de
cada curs/any, des de la signatura d'aquesta adhesió a la
iniciativa europea «On són elles?», els resultats del projecte
proporcionant des de xifres de la taxa de participació d'expertes
com a oradores o expertes en totes les seves activitats de
comunicació, amb l'objectiu de millorar el percentatge cada
any. Es farà especial esment a les dones amb discapacitat que
hi hagin participat i es publicaran a la pàgina web els resultats
finals.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a analitzar els resultats del projecte i a fer-los públics,
a promoure en la comunicació institucional, web i xarxes
socials una campanya per posar en valor el paper de dones
expertes als panells i animar altres entitats a unir-se a aquesta
iniciativa, utilitzant els lemes comuns #OnSónElles
#DóndeEstánEllas , així com promoure el suport i la creació de
xarxes perquè les expertes de cada organisme participant
puguin planejar i desenvolupar carreres amb major visibilitat.

Palma, a 24 de gener de 2022
La diputada
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Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 251/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Educació i Formació Professional, sobre el
desenvolupament del retorn a les aules el segon trimestre
del curs 2021-2022.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 260/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge, per analitzar la seva política
d'habitatge.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Ateses les dades sobre els increments
dels preus de l'habitatge a les Illes Balears i les dificultats, cada
cop més elevades, que tenen els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears per accedir a un  habitatge, es fa necessària i
urgent una anàlisi dels efectes de les mesures que ha proposat
el Govern en aquesta matèria.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 264/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre actuacions en relació
amb la sisena onada de COVID, la gestió de les baixes
laborals i el grau de vacunació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Atesa l'evolució que ha sofert la
sisena onada de la COVID i els problemes derivats de la gestió
de les baixes laborals, així com el nivell de vacunació a les Illes
Balears, el Grup Parlamentari Popular sol·licita la tramitació
per urgència d'aquesta iniciativa.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 270/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre la
internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat a  l'enunciat.

Palma, a 26 de gener
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14037/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 323/22,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
desautoritzar la fusió entre Bankia i CaixaBank i transformar
Bankia en una entitat pública al servei de la ciutadania.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=31
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Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Manteniment  per al proper període de sessions de les

Interpel·lacions RGE núm. 7760, 8082 i 8123/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 382/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i, conformement amb
l'article 168.4 del Reglament de la cambra, accepta el
manteniment per al proper període de sessions de les
interpel·lacions esmentades a l'enunciat, relatives a política
general en matèria de transport públic, a política general del
Govern en matèria de cultura i a política general del Govern en
matèria de convivència i seguretat ciutadana.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitucions a la composició de les comissions de

Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears i de Salut per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, resta assabentada dels escrits RGE núm.
280 i 281/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant  els quals comunica les substitucions següents:
C A la Comissió de Control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears, el diputat Miquel
Ensenyat i Riutort substitueix el diputat Josep Ferrà i
Terrassa.

C A la Comissió de Salut el diputat Josep Ferrà i Terrassa
substitueix el diputat Miquel Ensenyat i Riutort.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvis a la composició de la Comissió de Peticions per

part del Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
378/22, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant  el qual es
comunica que la diputada Irantzu  Fernández i Prieto

substitueix el diputat Joan Ferrer i Ripoll, com a membre de la
Comissió de Peticions.

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

sobre programació de les línies generals d’actuació del
Parlament de les Illes Balears per a l’any 2022 (X
legislatura).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2022, oïda la Junta de Portaveus, conformement
amb 32.1.6è del Reglament de la cambra, acorda de fixar les
línies generals d’actuació següents: 

Primer 

Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de la
Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les 11.00
hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a les 13.00
hores. 

Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de sessions. 

Segon 

Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc, amb caràcter
general, els dimarts a les 10.00 hores. Si n’és el cas, atesa la
duració de la sessió, es podrà suspendre pel temps que
determini la Presidència. 

Tercer 

A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes que
hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans de les
11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què es tracti; tot
exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple, que podran presentar-se fins el mateix dia de la
Mesa a les 10.00 hores. 

Quart 

L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent a
aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què es
tracta. 

Cinquè 

Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h dels
dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària, la
substitució de dues preguntes per grup parlamentari,

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-121.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-122.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-122.pdf#page=73
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conformement amb el que prescriu l’article 175 del Reglament
de la cambra. 

Sisè 

Els grups parlamentaris, de forma extraordinària i per motius
d’actualitat, podran presentar una interpel·lació d’urgència fins
a 24 hores abans de la Junta de Portaveus, sempre que hagi
estat admesa per la Mesa, conformement amb el que prescriu
l’article 168.2 del Reglament de la cambra. 

Setè 

Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui acordar
el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan a l’ordre
del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot distingint
entre sessions legislatives i sessions no legislatives: 

Sessions no legislatives 
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa) 
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions) 
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences) 

Sessions legislatives 
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa) 
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions) 
3. Altres iniciatives (preses en consideració de proposicions
de llei, debats de totalitat, dictàmens de comissió) 

Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc. 

Vuitè 

Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple, se seguiran els criteris que fixi la Mesa,
d’acord amb la Junta de Portaveus. 

Novè 

Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.

Palma, 26 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Dotzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les

circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 26 de gener de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Dotzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix l'onzena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 10 de febrer de 2022. 

Palma, a 26 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Normes reguladores del procediment per a l’elecció del

director o la directora general i la renovació parcial dels
membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. 

La Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, va introduir, entre d’altres
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qüestions, un conjunt de canvis que afectaven l’organització de
l’esmentat ens i, particularment, pel que ara interessa, el
Consell de Direcció i el director o la directora general, en
especial la composició d’aquell i l’elecció d’ambdós òrgans.

S’ha de tenir en compte que, per una banda, el Parlament de
les Illes Balears ha de procedir a l’elecció de quatre membres
del Consell de Direcció com a conseqüència de la renovació
parcial prevista a l’article 16 de la Llei 15/2010, el mandat dels
quals finalitzà el 6 de març de 2021 (Jordi Bayona Llopis, Gina
Garcías Sansaloni, Vicenta María Tur Grive i Antoni Mascaró
Rotger). Així mateix, el mandat del càrrec de director o
directora general ha acabat en el mateix moment d’aquesta
renovació parcial (ex article 16.4 de la Llei 15/2010) i
correspon al Parlament procedir-ne a l’elecció, amb la idea que
el director o la directora general, tot i formar part del Consell
de Direcció de l’Ens públic, no s’elegeix d’entre els seus
membres, sinó que s’elegeix al marge d’aquests.

Per últim, és necessari destacar que l’article 14.1, en la
redacció donada per la Llei 9/2015, de 26 de novembre, indica:
“El Consell de Direcció està integrat pel Director o la Directora
General i nou membres més, amb una composició paritària
entre dones i homes”; i també n’és d’aplicació l’apartat segon
de la disposició transitòria primera de la dita llei: “el requisit de
paritat previst a la nova redacció de l’article 14 de la Llei
15/2010 s’aplicarà sobre el conjunt dels nous nomenaments
realitzats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei”. Per tant,
a dia d’avui, el Consell de Direcció està composat per cinc
membres (dos homes i tres dones) el mandat dels quals finalitza
el 6 de març de 2024; i, per garantir la paritat, els cinc membres
que s’han d’elegir hauran de ser tres homes i dues dones.

L’article 197 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears indica:

“1. Si no hi havia cap norma específica aplicable als
nomenaments de persones que hagués de realitzar el
Parlament, aquests seran competència del Ple.
2. La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus,
arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents
a aquests nomenaments.”

Aquestes normes s’aplicaran a la renovació parcial dels
quatre membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i al càrrec de director general
de l’esmentat ens públic amb el mandat de 6 anys, mandat que,
en tot cas, acabarà el 6 de març de 2027. Hi ha cinc càrrecs a
renovar, que hauran de ser tres homes i dues dones.

Atès que a la normativa abans esmentada queden sense
concretar determinats aspectes relatius al procediment per a
l’elecció dels i les membres del Consell de Direcció de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del seu director
o directora general, la Mesa i la Junta de Portaveus, en sessió
de dia 26 de gener de 2022, adopten els següents

ACORDS

Primer. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran
presentar candidats i candidates a ser elegits o elegides
membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i director o directora general
de l’esmentat ens. Respecte de cadascun d’aquests candidats o

candidates, els grups parlamentaris hauran d’adjuntar un
currículum vitae acreditatiu que tenen qualificació, experiència
i mèrits professionals rellevants per integrar el Consell de
Direcció, d’acord amb el que disposa l’article 14.1 de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, tot tenint present la presumpció establerta
a l’apartat segon del dit article 14. Juntament amb el currículum
vitae s’hi adjuntarà la documentació acreditativa dels fets
al·legats. Així mateix, els grups parlamentaris, respecte de cada
candidat i candidata a ser elegit o elegida membre del Consell
de Direcció o director o directora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, hauran de presentar una
declaració que no incorren en els supòsits que preveu l’apartat
1.d) de l’article 17 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, ja
esmentada, i que no han estat separats del Consell de Direcció
conforme amb els procediments establerts als apartats 2 i 3 del
mateix article.

En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears queda
habilitada per sol·licitar dels grups parlamentaris proposants
una ampliació de la documentació aportada per aquests, quan
ho consideri necessari.

Segon. Els grups parlamentaris proposants hauran de presentar
els seus candidats o candidates en dues candidatures diferents:

a) Una candidatura integrada per quatre candidats i
candidates, a l’objecte de cobrir les vacants ocasionades
com a conseqüència de la renovació parcial del Consell de
Direcció de l’Ens.
b) Una candidatura integrada per un sol candidat o
candidata al càrrec de director o directora general de l’Ens.
c) Dels cinc integrants que resultin de la suma d’aquestes
dues candidatures, tres hauran de ser homes i dos, dones.

Tercer. La Mesa del Parlament de les Illes Balears
comprovarà, respecte de tots els candidats i candidates, que els
grups parlamentaris proposants han presentat tota la
documentació a què es refereix el punt primer d’aquest acord.
Així mateix, la Mesa comprovarà respecte de les candidatures
a què es refereixen els apartats a) i b) del punt segon d’aquest
acord que contenen el nombre de candidats o candidates previst
per a cada una i que dels cinc integrants que resulten de la suma
d’aquestes dues candidatures, dues són dones i tres són homes.
Aquesta darrera comprovació només es durà a terme quan les
dues candidatures siguin presentades pel mateix grup
parlamentari.

Fetes aquestes comprovacions per part de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, aquesta ho comunicarà als grups
parlamentaris i els trametrà les distintes candidatures
presentades juntament amb tota la documentació a què es
refereix el primer punt d’aquest acord, per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessari, amb
temps suficient, abans de procedir-ne a l’elecció.

Quart. Els i les membres del Consell de Direcció de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i el director o la
directora general seran elegits pel Ple del Parlament de les Illes
Balears, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i de
les diputades, en votació secreta. Si aquesta majoria no és
assolida en la primera votació, es procedirà a una segona
votació, en la qual la majoria absoluta serà suficient per a
l’elecció. Entre una i altra votació ha de passar un mínim d’un
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mes. El mateix procediment es durà a terme quan pertoqui una
renovació parcial d’acord amb el que preveu la Llei 15/2010,
de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, ja esmentada.

Cinquè. A la sessió plenària en què s’hagin de dur a terme les
eleccions, la Presidència anunciarà les distintes candidatures
presentades.

Sisè. L’elecció del director general o de la directora general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears serà secreta
mitjançant papereta. L’elecció de la resta de membres del
Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears també serà secreta mitjançant papereta.

Setè. L’elecció es realitzarà mitjançant una única cridada a
cada diputat o diputada, el o la qual dipositarà a l’urna
habilitada a tal efecte una papereta que contendrà el nom dels
quatre membres integrants d’alguna de les candidatures
anunciades per la Presidència, per tal de procedir a la renovació
parcial del Consell de Direcció, d’acord amb la Llei 15/2010
esmentada. A més, cada diputat o diputada dipositarà a una
altra urna habilitada a tal efecte una papereta que contendrà el
nom del candidat a director o directora general, d’entre les
candidatures anunciades per la Presidència.

Vuitè. Havent-se obtingut la majoria de les tres cinquenes parts
dels diputats i de les diputades, si el resultat obtingut per a
l’elecció del director o la directora general i dels integrants del
Consell de Direcció no respectàs el criteri de la paritat i, per
tant, no fossin elegides dues dones i tres homes, l’elecció es
considerarà nul·la i sense efecte, en la seva totalitat.

Novè. En tot cas, les votacions seran per candidatures
completes. Es consideraran nul·les aquelles paperetes que no
contenguin el nom de tots els candidats o les candidates que
integren la candidatura (siguin quatre o un, segons els casos),
en contenguin més o en contenguin de diferents.

Desè. Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en
blanc.

Onzè. Un cop acabades les votacions, la Presidència en
proclamarà els resultats. Si s’escau, la Presidència del
Parlament ordenarà la publicació del nomenament del director
general o la directora general i de la resta de membres del
Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. La promesa
o el jurament del director o la directora general i de la resta de
membres del Consell de Direcció es realitzarà davant la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat
el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dotzè. Es deroguen les Normes reguladores del procediment
per a l’elecció del director o directora general i dels membres
del Consell de Direcció de l’Ens Púbic de Radiotelevisió de les
Illes Balears de 2 de desembre de 2015.

A la seu del Parlament, 26 de gener  de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Jessica Aguiló Olivas com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular del
Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
cessament de la Sra. Jessica Aguiló Olivas, amb DNI
núm.***25258R, com a personal eventual adscrita al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 12 de gener de 2022, mitjançant
l’escrit RGE núm.167/2022, de l’11 de gener de 2022.

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 el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent 

Resolució

1. El cessament de la Sra. Jessica Aguiló Olivas, amb DNI
núm.***25258R, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 12 de gener
de 2022.

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 del a 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
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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, 12 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Joan Méndez i Martínez com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm. 358/2022 de 21 de
gener, sol·licita el cessament del Sr. Joan Méndez i Martínez,
com a personal eventual adscrit al grup parlamentari esmentat,
que ocupava una plaça de la modalitat E, amb efectes
econòmics i administratius de dia 23 de gener de 2022.

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 el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El cessament del Sr. Joan Méndez i Martínez, com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 23 de gener de 2022.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament 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 del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El 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 pot 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 hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb 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 gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Resolució de Presidència en relació al nomenament del

Sr. Joan Antoni Kleber i Gual com a personal eventual
adscrit funcionalment al grup parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm. 359/2022, de 21 de
gener, sol·licita el nomenament del Sr. Joan Antoni Kleber i
Gual, amb DNI núm. ******48F, com a personal eventual
adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Socialista que
ocuparà una plaça de la modalitat E,  amb efectes econòmics i
administratius de dia 24 de gener de 2022 i amb unes
retribucions de 20.791,26€ anuals.

La Sra. Pilar Costa i Serra declara que el Sr. Joan Antoni
Kleber i Gual realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

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 el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El nomenament del Sr. Joan Antoni Kleber i Gual, amb
DNI núm. ******48F, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 24 de gener de 2022 i
amb unes retribucions de 20.791,26€ anuals, que es
corresponen a la modalitat E.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
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comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El 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 pot 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 hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb 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 gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Resolució de Presidència en relació a la pròrroga de

determinats acords d’aplicació de mesures específiques
sobre reducció voluntària de jornada, excedència
voluntària i llicència especial per a assumptes propis al
personal del Parlament de les Illes Balears, derivades del
Decret llei 5/2012, d’1 de juny.

Antecedents

Al capítol III del Decret llei autonòmic 5/2012, d’1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, s’hi inclouen una sèrie de mesures específiques
per al personal funcionari i laboral dels serveis generals,
relatives a la reducció voluntària de jornada i a la introducció
d’una excedència voluntària especial i d’una llicència especial
per a assumptes propis, les quals s’incorporaren, entre d’altres
acords de la Mesa Negociadora entre la Junta de personal i els
representants de l’administració parlamentària, a l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears mitjançant l’acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears en la sessió de dia 31 de juliol de
2012, publicat al BOPIB núm. 61, de 10 d’agost de 2012,
modificat pels acords de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en la sessió de 20 de desembre de 2012 (BOPIB núm.
80, de 27 de desembre de 2012), en la sessió de 9 d’abril de
2014,en la sessió de 22 de gener de 2016, en la sessió de 12 de
febrer de 2020 i en la sessió de 27 de gener de 2021.

Els articles 26, 27 i 28 de la Llei 5/2021, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2022, han recollit les mesures

abans esmentades, ampliant la seva vigència fins al 31 de
desembre de 2022.

La disposició addicional sisena de l’esmentat Decret llei
preveu que els òrgans competents en matèria de personal del
Parlament de les Illes Balears han d’adoptar els acords
necessaris per garantir, en l’àmbit de les seves competències,
l’aplicació efectiva de mesures equivalents a les que s’hi
estableixen. 

Per tots aquests motius, d’acord amb la Mesa del Parlament
de les Illes Balears en reunió celebrada el 26 de gener de 2022,
dict la resolució següent:

Resolució
 
Primer. S’autoritza la pròrroga dels acords d’aplicació de
mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada,
excedència voluntària i llicència especial per a assumptes
propis al personal del Parlament de les Illes Balears, derivades
del Decret llei 5/2012, d’1 de juny en el sentit següent:

A. Reducció voluntària de la jornada
S’acorda d’aplicar íntegrament al personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears la mesura que preveu l’article
12 del Decret llei 5/2012, fins al 31 de desembre de 2022.
El personal pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un
màxim d’un terç, amb la reducció proporcional
corresponent de retribucions, sempre que no afecti a les
necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució
motivada. La concessió d'aquesta reducció, que és
discrecional, no pressuposa l'autorització per contractar o
nomenar personal temporal substitut.

 
B. Excedència voluntària especial
S’acorda d’aplicar íntegrament la mesura que preveu
l’article 15 del Decret llei 5/2012, fins al 31 de desembre de
2022. El personal funcionari pot sol·licitar una excedència
voluntària especial, amb una durada mínima de sis mesos i
màxima de tres anys, durant la qual té dret a la reserva del
lloc de treball i al còmput del temps d’excedència a efectes
de triennis i grau personal. Durant la vigència d'aquesta
excedència la persona beneficiària no pot prestar serveis en
el sector públic, ni tampoc, si es tracta de personal
funcionari de carrera docent no universitari, en l'àmbit de
l'ensenyament concertat. La concessió de l'excedència està
supeditada a les necessitats del servei i no pressuposa
l'autorització per contractar o nomenar personal temporal
substitut.

C. Llicència especial per a assumptes propis
S’acorda d’aplicar íntegrament la mesura que disposa
l’article 16 del Decret llei 5/2012, fins el 31 de desembre de
2022. El personal funcionari pot sol·licitar una llicència
especial per a assumptes propis amb una durada màxima de
sis mesos anuals, sense dret a retribucions, durant la qual té
dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a
efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de
cotitzar que correspongui d’acord amb la normativa vigent.
La concessió d’aquesta llicència, que és discrecional, està
supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no
pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal
temporal substitut. 
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Segon. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Tercer. S’ordena informar a la Junta de Personal de la resolució
adoptada.

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 pot 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 pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els 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, 26 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 3 de gener
de 2022.

-  Pàg. 7831 i 7835. Respostes a preguntes, apartat F)

On diu: A les Preguntes RGE núm. 10827 a 10840/21, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 10827 a 10851/21,
...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-138.pdf
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	RGE núm. 200/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions presentades a l'illa de Formentera en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.
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	RGE núm. 212/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients sense contestar a l'illa de Formentera en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.
	RGE núm. 213/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients sense contestar a l'illa de Mallorca en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.
	RGE núm. 214/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients sense contestar a l'illa de Menorca en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.
	RGE núm. 215/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import executat en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.
	RGE núm. 248/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades d'evolució mensual de llistes d'espera a consultes d'especialista i quirúrgiques en el Servei de Salut de les Illes Balears corresponents als mesos de novembre i desembre de 2021.
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	RGE núm. 258/22, de la diputada María  Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola per impulsar la formació professional per a l'ocupació a Calvià.
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	RGE núm. 278/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a docents de baixa per COVID-19.
	RGE núm. 283/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Hospital Son Espases; pacients COVID-19 no separats de la resta de pacients.
	RGE núm. 287/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 o del  mateix article de la Llei 2/2020 a Menorca.
	RGE núm. 288/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import econòmic de cadascun dels projectes que han donat lloc a la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 o del  mateix article de la Llei 2/2020 a Menorca.
	RGE núm. 291/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a infermer gestor, infermera gestora de casos al Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 292/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fisioterapeutes del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 293/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a demora i  llista d'espera per a consulta/atenció pel fisioterapeuta gestionada o derivada des del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 314/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears, relativa a nombre de creuers i passatgers als ports de Palma, Barcelona i València durant l'any 2021 i gener de 2022.
	RGE núm. 315/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears, relativa a motius de l'exclusió del món comercial i dels comerços emblemàtics a les fires turístiques internacionals.
	RGE núm. 316/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears, relativa a reunió amb els representants de Ses Fontanelles.
	RGE núm. 317/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears, relativa a inversió en els centres comercials a cel obert.
	RGE núm. 318/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caigudes dels diferents sistemes informàtics en els hospitals de la comunitat autònoma i Atenció Primària.
	RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes afectades pel ciberatac a l'Ibsalut.
	RGE núm. 320/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades compromeses pel ciberatac a l'Ibsalut.
	RGE núm. 321/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de l'Ibsalut per mantenir la seguretat en la xarxa informàtica.
	RGE núm. 322/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions efectuades per tal d'evitar un nou atac informàtic a l'Ibsalut.
	RGE núm. 325/22, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a temporalitat dins el sector educatiu públic.
	RGE núm. 328/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a demanda d'usuaris del tren d'ampliació amb serveis nocturns.
	RGE núm. 329/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estudi de viabilitat d'ampliació del servei de trens nocturns.
	RGE núm. 336/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a traspàs de competències en sanitat penitenciària.
	RGE núm. 337/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (I).
	RGE núm. 338/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (II).
	RGE núm. 339/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (III).
	RGE núm. 340/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (IV).
	RGE núm. 341/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (V).
	RGE núm. 342/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VI).
	RGE núm. 343/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VII).
	RGE núm. 344/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciberatac en el Servei de Salut de les Illes Balears (VIII).
	RGE núm. 360/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a Son Llàtzer de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 361/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a Son Espases de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 362/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital de Manacor de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 363/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital d'Inca de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 364/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital Mateu Orfila de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 365/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital Can Misses de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 366/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llits UCI a l'Hospital de Formentera de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 367/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients COVID que han estat derivats i ingressats des del 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 368/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients COVID ingressats en hospitals provinents de residències.
	RGE núm. 369/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Eivissa des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 370/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital d'Inca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 371/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Formentera des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 372/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Manacor des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 373/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital de Menorca des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 374/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital Son Llàtzer des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 375/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades i cirurgies anul·lades a l'Hospital Universitari de Son Espases des de 15 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022.
	RGE núm. 379/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a monitor d'habitatge de les Illes Balears.
	RGE núm. 383/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients crònics. Cursos de formació EGC (Infermera gestora de casos).
	RGE núm. 384/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa Pacient actiu.
	RGE núm. 385/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tallers/formació de persones cuidadores de pacients crònics complexos i avançats.
	RGE núm. 386/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comissions de cronicitat.
	RGE núm. 387/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients crònics del Servei de Salut. Infermera gestora de casos.
	RGE núm. 388/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (1).
	RGE núm. 389/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (2).
	RGE núm. 390/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació NIRA per a la notificació i el registre d'agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 391/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol i controls d'accés de visites familiars a pacients ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases.
	RGE núm. 392/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols i controls d'accés de visites familiars a pacients ingressats a hospitals gestionats o concertats amb el Servei de Salut de les Illes Balears a 1 de gener de 2022.
	RGE núm. 393/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del solar propietat de l'IBAVI a Son Banya.
	RGE núm. 394/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per tornar les fiances dels anys 2020 i 2021 dels llogaters a les promocions de l'IBAVI.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 429/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a certificació d'entrada als espais condicionats al certificat COVID a aquelles persones que han passat la malaltia diagnosticada amb tests d'antígens.
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	RGE núm. 431/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del Projecte de llei estatal d'habitatge.
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	RGE núm. 219/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a liberalització del mercat de tests d'antígens, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
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