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AK) A la Pregunta RGE núm. 10026/21, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a fórmula de finançament per dur a terme les obres de la residència per a persones majors d'Es Migjorn Gran. 7978

AL) A la Pregunta RGE núm. 10754/21, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a fons
per finançar el projecte de foment de les indústries culturals. 7978

AM) A la Pregunta RGE núm. 11664/21, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a import cobrat de les sancions derivades de l'aplicació de la Llei 5/20189, d'habitatge de les Illes Balears. 7978

AN) A la Pregunta RGE núm. 11880/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a plaga de tomicus a la zona del Castell de Bellver. 7978

AO) A la Pregunta RGE núm. 11935/21, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a retard de les consultes d'urologia a l'Hospital Universitari Son Espases. 7978

AP) A les Preguntes RGE núm. 11978 a 11981/21, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari  Popular,
relatives a mobilització dels empleats del TIB (1 a 4). 7979

AQ) A la Pregunta RGE núm. 12096/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos,
relativa a grup de treball d'abordatge de l'estació Intermodal de Palma, Ajuntament de Palma i Consorci de Transports de Mallorca, 1.
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AR) A la Pregunta RGE núm. 12172/21, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cicle de conferències "Tardor de Memòria". 7979

AS) A la Pregunta RGE núm. 12283/21, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal docent de la CAIB que cobra la carrera professional, 2. 7980

AT) A la Pregunta RGE núm. 12339/21, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informe tecnicocientífic que avali la limitació dels nombre d'embarcacions de creuer recreatiu. 7980

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 409/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director gerent de
l'Hospital Universitari de Son Espases, el Sr. Josep Maria Pomar Reynés, perquè doni completa informació sobra la no-separació de
pacients portadors de COVID-19 de pacients amb altres patologies. 7981

B) RGE núm. 458/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears referida a la sisena onada i les actuacions
realitzades. 7981

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9715/21. 7981

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Catarina Contreras i Cabot com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears. 7981

B) Resolució de Presidència en relació al nomenament del Sr. Andreu Vidal Bustamante. com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular. 7982



BOPIB núm. 141 -  4 de febrer de 2022 7943

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 402/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions a la xarxa ferroviària.

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 mesures i inversions previstes en el Pla director
sectorial de mobilitat de les Illes Balears a la xarxa ferroviària
s'han duit a terme?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 404/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
facultatius metges que exerceixen en el Servei de Salut sense
acreditació d'homologació específica.

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 facultatius metges que exerceixen en
el Servei de Salut sense l'acreditació de l'homologació
corresponent?

Quina és la destinació territorial i el servei en què
desenvolupen l'activitat?

Quants d'aquests facultatius que no disposen encara de
l'acreditació d'homologació corresponent realitzen labors de
tutoria, monitorització dels metges residents en els diferents
centres hospitalaris?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 405/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears per a la
incentivació en la captació de professionals sanitaris.

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.

Davant la constant mancança de professionals sanitaris en
el Sistema Públic de Salut de les Illes Balears, quines mesures
ha duit a terme el Govern de les Illes Balears per a la
incentivació i la captació d'aquests professionals (facultatius en
medicina en totes les especialitats, personal d'infermeria,
fisioterapeutes i tècnics sanitaris cures d'infermeria) durant els
anys 2020 i 2021?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 406/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions per a la millora en l'atenció de la salut mental a
les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de professionals metges psiquiatres
contractats pel Servei de Salut durant els anys 2019, 2020 i
2021?

Quin és el nombre de professionals psicòlegs clínics
contractats pel Servei de Salut durant els anys 2019, 2020 i
2021?

Quin és el nombre de professionals d'infermeria formats en
salut mental contractats pel Servei de Salut durant els anys
2019, 2020 i 2021?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 407/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
assistència i trasllat de ferits de bala en l'actuació del
SAMU 061 de Formentera del dijous 20 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.



7944 BOPIB núm. 141 -  4 de febrer de 2022

Se sol·licita que s'informi de l'actuació del SAMU 061
respecte de l'assistència i el trasllat del ferit o dels ferits de bala
en l'incident del dijous 20 de gener a Formentera, detallant
ordre d'actuació, criteri de prioritat de trasllat, temps de
desplaçament, personal desplaçat en l'ambulància.

Quin és el motiu i l'ordre donada perquè els ferits, segons
s'informa en mitjans de comunicació i denúncia de les
associacions professionals, no fossin traslladats en ambulància
fins a l'Hospital de Formentera?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 408/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Servei de Salut i de la Conselleria de Salut i
Consum respecte de programes i serveis d'atenció en salut
mental durant 2020 i 2021.

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

Quin és el pressupost executat durant els anys 2020 i 2021
per la Conselleria de Salut i Consum, i els diferents
departaments i seccions d'aquesta, per a actuacions i programes
de salut mental gestionats de del Govern o concertats amb
entitats?

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 450/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés
al sistema informàtic de l'Ibsalut per a la falsificació de
diversos documents relacionats amb la COVIS.

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.

Ha tingut coneixement el Govern d'accessos al sistema
informàtic de l'Ibsalut per a la falsificació de proves COVID,
vacunacions o la realització de certificats/passaports COVID
falsos? Des de quan? En quantes ocasions s'han donat aquests
accessos?

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

H)
RGE núm. 451/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
cost del calendari de 2022 i de la campanya informativa de
l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.

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 cost dels calendaris per al 2022 editats per
l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, així com el de la
campanya informativa en forma d'adhesius i fullets?

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 479/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte d'una nova pista d'atletisme a Son Moix
(Palma).

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.

Té coneixement la Conselleria d'Esports d'un projecte per
fer una nova pista d'atletisme a Son Moix (Palma)? En cas
afirmatiu, en quin estat es troba la tramitació d'aquest projecte?

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 480/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions davant el Consell Superior d'Esports per
traslladar la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix.

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 fet pel Govern cap gestió davant el Consell Superior
d'Esports per traslladar la pista d'atletisme de l'estadi de son
Moix?

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques



BOPIB núm. 141 -  4 de febrer de 2022 7945

K)
RGE núm. 488/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció a persones amb trastorns de conducta alimentària
durant la pandèmia de la COVID-19 (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 persones ateses des del Servei de
Salut de les Illes Balears per trastorns de la conducta
alimentària durant l'any 2020?

Quin és el nombre de persones ateses des del Servei de
Salut de les Illes Balears per trastorns de la conducta
alimentària durant l'any 2021?

Quin és el perfil d'edat i gènere d'aquestes persones ateses?

S'ha detectat durant la incidència de la pandèmia un
augment de casos de conductes de temptativa de suïcidi per
part d'aquestes persones diagnosticades amb trastorn de la
conducta alimentària?

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 489/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció a persones amb trastorns de conducta alimentària
durant la pandèmia de la COVID-19 (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.

Quins són els recursos (unitats especialitzades d'atenció,
ubicació d'aquestes a les quatre illes, nombre d'especialistes
multidisciplinars assignats, pressupost específic anual) destinats
des del Govern de les Illes Balears per a l'atenció integral de
persones amb trastorns de la conducta alimentària durant l'any
2021?

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 490/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció a persones amb trastorns de conducta alimentària
durant la pandèmia de la COVID-19 (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 ha duit a terme el Govern durant els anys
2020 i 2021 per a la informació i formació del professorat dels
centres educatius en la detecció de possibles casos de trastorns
de la conducta alimentària en l'alumnat infantil i juvenil?

Quin és el protocol corresponent com a eina de procediment
a seguir per part del professorat en l'atenció d'aquests casos?

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 556/22, del diputat Jesús Sanz i Igual, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a cronograma
d'actuacions en espècies invasores per a l'illa de
Formentera.

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

Sr. Conseller, quin és el cronograma de les actuacions en
espècies invasores que es plantegen per a l'illa de Formentera
el 2022?

Palma, a 1 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Sanz i Igual

B)
RGE núm. 562/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a tractament diferenciat entre persones
amb malalties mentals similars, en funció de si estan a
l'Hospital Psiquiàtric o a una residència.

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 equitatiu el Govern que persones amb malalties
mentals similars hagin de pagar o no un percentatge de la seva
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pensió en funció de si estan a l’Hospital Psiquiàtric o a una
residència?

Palma, a 1 de febrer de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 563/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a reforma de la 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. Presidenta, la reforma de la Llei turística inclourà una
disposició que faciliti la modernització dels establiments
turístics per, entre altres coses, realitzar les obres vinculades a
la circularitat?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 567/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de la
massificació a la 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pensa abordar la problemàtica de la massificació turística
a la futura llei del turisme?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 568/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
problemes de saturació al port de Botafoc.

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, davant els problemes
de saturació que pateix el port de Botafoc a Eivissa, té previst
el Govern rectificar i ampliar el màxim d’eslora permesa als
bucs per a la seva atracada al port de Sant Antoni?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 570/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació del projectes de llei turística.

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.

En quina situació es troba, aquesta setmana, el projecte de
llei turística?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 571/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs
a ramats per part de cans amollats.

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

Quines mesures ha pres la Conselleria d’Agricultura davant
l’increment d’atacs a ramats per part de cans amollats?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 572/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
l'IBAVI durant el darrer any.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que ha
millorat substancialment la gestió de l’IBAVI durant el darrer
any?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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I)
RGE núm. 573/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
dels contagis de COVID a les aules dels centres educatius.

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 conseller d’Educació adequada la gestió pel
que fa als contagis de COVID a les aules dels centres
educatius?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 574/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
al sector industrial 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.

Quines actuacions de suport al sector industrial de les Illes
Balears ha adoptat el Govern davant els greus problemes que
generen els increments dels costos?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

K)
RGE núm. 575/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
detecció precoç del càncer de còlon.

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.

En quin estat es troba el pla de detecció precoç del càncer
de còlon?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

L)
RGE núm. 576/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució
a les demandes dels treballadors d'SFM.

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 donar una solució a les demandes dels
treballadors d'SFM?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 577/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
judicials que anul·len decrets aprovats pel Govern.

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

Com valora el Govern les darreres sentències judicials que
anul·len decrets aprovats pel mateix executiu?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 578/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la
Llei d'habitatge del Sr. Sánchez 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, com pensa aplicar el Govern la Llei
d’habitatge del Sr. Sánchez a les Illes Balears?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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O)
RGE núm. 579/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per pal·liar l'asfíxia fiscal dels
autònoms.

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, quines mesures ha adoptat el Govern per
pal·liar l’asfíxia fiscal del Govern central als autònoms?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

P)
RGE núm. 599/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
percentatge d'assignatures en català.

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. March, com a conseller i com a pedagog, quin creu que
és el percentatge òptim d’assignatures en català que ha
impartir-se per dominar bé aquesta llengua?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Q)
RGE núm. 600/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
sentència judicial.

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, com valora que la justícia anul·li els seus
decrets restrictius de drets?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

R)
RGE núm. 604/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a producció
industrial de calçat i bijuteria a Menorca.

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, com valora les expectatives de futur aquesta
conselleria de Sectors Productius sobre la producció industrial
de calçat i bijuteria a l’illa de Menorca?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 397/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions en defensa de la propietat privada i
contra l'"okupació" il·legal d'habitatges, 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.

L'accés a l'habitatge és un dels grans problemes de la
societat. Els preus, tant per a l'adquisició d'habitatges com per
a l'arrendament, no han parat de pujar aquests últims anys, molt
per sobre del poder adquisitiu dels ciutadans.

Els joves cada vegada tenen més complicat poder-se
independitzar i tenir un habitatge. La possibilitat de recórrer a
finançament s'ha complicat més després de l'última crisi del
sector immobiliari i financer i el fet d'estar en un territori on
l'activitat turística té un pes fonamental en la nostra economia
fa que els preus dels habitatges encara es disparin més que en
la resta de l'Estat.

L'administració autonòmica davant aquest greu problema
que pateixen els ciutadans, no pot limitar-se a l'espera de
cessions de solars per part dels ajuntaments perquè quan
disposi de recursos posi en marxa alguna promoció que tan sols
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podrà arribar a un nombre reduït de persones amb necessitat,
quan les llistes de l’IBAVI i la desesperació dels ciutadans no
deixen de créixer cada any.

Desgraciadament l'"okupació" il·legal a Balears no deixa de
créixer i les seves xifres, any rere any, s'han convertit en un
problema social i de convivència molt preocupants, així ho
recollien els mitjans de comunicació el 13-6-21: “Les
denúncies contra "okupes" creixen un 13,6 per cent a Balears
per a facilitar els desallotjaments. L'any passat es van registrar
324 casos d'ocupacions a les Illes tramitats davant la policia”.

En declaracions en els mitjans de comunicació el 20 juny
2021 la Degana dels jutges de Palma afirmava que "els 'okupes'
són un problema que afecta sobretot petits propietaris".
Percentualment, els assumptes de grans tenidors i entitats
bancàries són només el 5-10 per cent. La resta, la immensa
majoria, són de petits propietaris, algú que ha heretat un
habitatge, que ha estalviat durant tota la seva vida per a
completar la jubilació.

El 4 novembre 2021 els mitjans de comunicació es feien
ressò que l'Audiència Provincial de Palma havia condemnat
nombrosos membres del clan de 'Els Peludos' a penes que
sumen, en total, 89 anys de presó. Es tracta d'una de les bandes
més actives d'"okupes" a Mallorca, un clan que es dedicava a
usurpar habitatges deshabitats per després llogar-los de manera
fraudulenta a persones amb molt escassos recursos econòmics.

Segons les investigacions policials, pressionaven i
coaccionaven els qui no els pagaven, arribant-los a animar a
robar per poder fer front als deutes acumulats de manera
delictiva. "Si vas a la Policia et donarem una pallissa, no saps
el que t'espera; i si no tens diners ho robes, busca't la vida".

Per al Partit Popular sí és un greu problema tot el que
implica l'"okupació" il·legal, la pateixen un nombre elevat de
ciutadans, principalment per la falta d'habitatges i per les
polítiques del Govern. La prova que no és un tema menor és
que el mateix executiu destina, per part de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, en la partida de relació de treballs de
manteniment realitzat en les promocions de l'IBAVI durant
l'any 2021, la quantitat de 1.400.000 € en seguretat.

Un total de 263.488,05 € en alarmes i portes de seguretat de
les promocions de l’IBAVI demostra que estem davant d'un
greu problema.

Menorca 15.557,15 €
Eivissa 17.522,09 €
Mallorca 230.408,41 €

Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular,
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per l'increment de les ocupacions il·legals
d’habitatges que afecten el conjunt de les Illes Balears i que, en
definitiva, suposen un fracàs del marc jurídic regulador,
generen inseguretat i agreuja el problema del conjunt de la
societat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una crida al compliment de la llei, al
respecte a la propietat privada, i en el seu cas a l'adaptació de
les lleis perquè siguin efectives i eficaces a l’hora de donar la
seguretat jurídica necessària per incentivar la posada en lloguer
del màxim d'habitatges.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar de manera decidida contra l'ocupació il·legal,
problema social que s'ha vingut incrementant en els últims anys
i que és motiu de preocupació, no sols per als propietaris dels
habitatges que poden ser objecte d'aquesta, sinó també de la
ciutadania en general pels problemes de convivència que
genera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que quan hagi de negociar amb el Ministeri de Foment
en els pròxims mesos el seu nou pla d'habitatge exclogui com
a beneficiàries de programes i subvencions aquelles persones
que hagin estat condemnades per ocupacions il·legals
d'habitatges en la via penal, civil o administrativa durant els
cinc anys anteriors a la sol·licitud.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 5/2018, d’habitatge de les Illes
Balears, i incorporar-hi totes aquestes mesures encaminades a
la lluita contra l'"okupació" il·legal i que també serveixen per
incrementar les garanties dels ciutadans que respecten les
normes i compleixen amb aquestes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en les oficines de l’IBAVI s'acullin i coordinin les
accions adreçades a combatre l'"okupació" en tots els
habitatges, siguin públics o privats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern de l'Estat que, de manera urgent,
promogui els canvis legislatius corresponents perquè només es
permeti l'empadronament als qui demostrin que resideixen en
un habitatge complint amb el marc legal i sense vulnerar els
drets d'altres ciutadans com ara el del propietari de l'immoble.

8. El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació parlamentaria al Congrés dels Diputats a
modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació
il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims
propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles
en un termini màxim de 24 hores.

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

B)
RGE núm. 398/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a SAREB, 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
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llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

El passat 18 de gener el Govern de l'estat espanyol va
aprovar un Reial decret llei per prendre el control de la Societat
de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB) popularment conegut com a "banc dolent". Aquesta
entitat es va crear per donar sortida als actius tòxics
–bàsicament immobiliaris– que l'estat espanyol va rescatar amb
doblers públics l'any 2012. Aquesta decisió comporta assumir
com a deute públic un import aproximat de 35.000 milions
d'euros, elevant el rescat bancari a un total de més de 101.000
milions d'euros.

Aquestes xifres són esfereïdores i condicionaran el
desenvolupament de polítiques públiques que ajudin a millorar
la vida de les persones en les pròximes generacions. El deute
l'estat augmentarà en tres punts percentuals passant del 117,1%
al 120% del seu PIB. L'enganyifa està sortint i sortirà molt cara,
sobretot si recordem les paraules del ministre del Partit Popular
Luis de Guindos que assegurava l'any 2012 que "no hi haurà un
cost per als contribuents" i continuava afirmant que no hi ha
"cap cost per a la societat, sinó tot al contrari". Per la seva part,
el president espanyol, també del PP, Mariano Rajoy al·legava
el juny de 2012 que és "un crèdit a la banca que pagarà la
mateixa banca". Si ens aturem a pensar en tot el que passava en
aquells moments a les persones més humils que patien
mancances, retallades, desnonaments i pèrdua de drets socials
de forma alarmant, el contrast entre veritat i allò que declaraven
els representants del govern espanyol del PP quasi és
pornogràfic. El cost zero del rescat bancari és probablement la
major fake new de la història de la democràcia a l'estat
espanyol, perpetrada, com no podia ser d'altra manera, per la
dreta destructora i les elits de poder que representen.

Com ja hem explicat la SAREB bàsicament acumula actius
tòxics en forma de propietats immobiliàries que ha intentat
vendre en els últims anys a preus molts més baixos. El "banc
dolent" acumula un deute 35.000 milions d'euros, cosa que vol
dir que si va néixer amb 50.781 milions de deute, la societat ha
amortitzat el 31%. La gran estafa de la SAREB va ser la
valoració alta que es va fer dels seus immobles per així facilitar
la quantitat de diners destinats al rescat. El govern del PP del
president espanyol Mariano Rajoy i del seu ministre Luis de
Guindos van crear una bombolla dins la bombolla immobiliària
que va esclatar en diferents etapes, l'última és la del passat 18
de gener i ens ha costat 35.000 milions d'euros.

Aquests 35.000 milions d'euros ara esdevindran deute
públic. La SAREB es calcula que té aproximadament 57.000
immobles que s'han de convertir de forma immediata en
habitatge públic si volem compensar mínimament la indecència
del rescat bancari. Si hem d'assumir un deute generat per la
irresponsabilitat de les entitats bancàries i la inacció dels
diferents governs de l'estat espanyol, la justícia en majúscules
diu que ara aquests habitatges han de ser públics.

Segons dades de la mateixa SAREB a les Illes Balears es
disposen de 284 habitatges, 303 annexos, 140 obres en curs i
89 sòls urbanitzables. El preu mitjà de l'habitatge a les Illes és
de 2.504 euros per metro quadrat i la mitjana de metres d'un
habitatge s'estima en uns 99,4 metres de mitjana. A grans
números la SAREB té només en habitatges un capital acumulat
d'uns 71 milions d'euros i sobretot una cartera d'habitatges

disponibles perquè es converteixin immediatament en habitatge
social aquí a les Balears.

Espanya no compleix els mínims europeus en qüestió
d'habitatge social. L'estat espanyol compta amb un parc d'uns
290.000 habitatges públics destinats al lloguer, que donen
cobertura a l'1,6% de les llars, davant del 9,3% de mitjana a la
Unió Europea. Aquest dèficit és molt més gran si es compara
amb països com Holanda, Àustria o Dinamarca, amb un 30%,
un 24% i 21% respectivament.

L'estat espanyol està en mínims històrics pel que fa al seu
nombre d'habitatges públics. Incorporar els actius de la SAREB
a aquest parc és essencial per encetar un canvi de model
d'habitatge més just i centrat en les persones. No oblidem que
hi ha experiències tan males d'entendre com les de la Comunitat
de Madrid que està abandonant habitatge social per vendre-ho
a fons voltors que pugen el preu dels lloguers i obliguen a
abandonar les seves cases als llogaters. No hem de perdre la
perspectiva dels fets en el seu conjunt perquè aquests llogaters
també són contribuents que paguen els seus impostos i una part
marxa a pagar el rescat bancari. Gent humil que paga perquè
l'expulsin de la seva casa. Aquest és el model de la CA de
Madrid, del PP i de VOX. Diuen que són constitucionalistes,
però encara no coneixen l'article 47 de la seva Carta Magna:
"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i
adequat. Els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu
aquest dret...".

Des de MÉS per Mallorca apostem per un nou marc
regulador del mercat de l'habitatge que posi el dret a disposar
d'una llar digna en el centre de totes les polítiques que se'n
deriven. La Llei balear de l'habitatge aprovada l'any 2018 ja va
posar límits als grans tenidors amb parc immobiliari retingut o
va establir de forma clara que un habitatge desocupat és aquell
immoble que roman desocupat de manera continuada durant un
temps superior a dos anys, sense cap causa que ho justifiqui.
Tanmateix, i mentre el marc de competències estigui en mans
de l'administració central la limitació del preu dels lloguers no
es pot aplicar com reclama la situació a les Illes Balears. En
aquest sentit, la nova llei d'habitatge espanyola no acaba
d'arribar, però l'emergència residencial a les Balears no pot
esperar més perquè els preus continuen pujant i moltes famílies
veuen perillar un dels drets més essencials dins un estat de dret
social com és el de l'habitatge.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
incorporar de manera immediata els habitatges de la SAREB al
parc d'habitatges públics perquè el Govern de les Illes Balears
en pugui fer un ús adequat i lluitar contra l'emergència
residencial que patim aquí a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
aprovar una nova llei de l'habitatge, o a reformar-ne l'existent,
per la qual es permeti als ajuntaments de les Illes Balears
limitar els preus dels lloguers i així poder complir amb l'article
47 de la seva Constitució que garanteix a tota la ciutadania de
l'estat a gaudir d'un habitatge digne.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
apostar per la creació de més habitatge públic en règim de
lloguer i col·locar l'estat dins els nivells de països amb més
habitatge social a Europa, com a garantia d'accés a una llar per
a totes les persones independentment del seu nivell d'ingressos.

Palma, a 24 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 410/22, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció per part de l'Estat de productes
desestacionalitzadors, 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.

Turespaña, organisme públic adscrit al Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, depenent directe de la
Secretaria d’Estat de Turisme, és l’organisme responsable del
màrqueting d’Espanya com a destí de viatges a tot el món.

Amb l’objectiu d’aconseguir la sostenibilitat econòmica,
social i mediambiental dels destins turístics de tot el territori
espanyol, una de les funcions que s’han establert a Turespaña
és la de crear valor pel sector turístic a través de tècniques de
màrqueting i de generació de coneixement turístic.

Gràcies a la inversió en coneixement duta a terme els
darrers anys, s’ha pogut replantejar l’estratègia de treball de
Turespaña per basar-la en el turista o client i no en l’oferta o els
productes.

Es demostra per tant que el turista actual cerca experiències
noves i no li basta sols visitar les nostres meravelloses platges
o ciutats. En aquest sentit, ja fa uns anys que hi ha un perfil de
turista que cerca tranquil·litat i intenta venir de vacances durant
la temporada baixa, fet que implica allargar l’activitat turística
fins gairebé el mes de desembre.

Per tant, és molt important reforçar la promoció de
productes desestacionalitzadors de les nostres Illes en les
promocions turístiques que es fan des de Turespaña.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista presentam la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que en les campanyes promocionals on hi ha les Illes Balears
reforci la imatge de productes diferenciadors com el turisme
cultural, l’esportiu, el lingüístic, el gastronòmic, el de compres,
el MICE i el Wellness, entre d’altres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incloure a l’apartat de “Plans per tots els gustos” de la web

spain.info més informació dels productes turístics i
experiències que es poden trobar a les Illes Balears a qualsevol
època de l’any.

Palma, a 25 de gener de 2022
La diputada
Maria Pilar Sansó i Fuster
La portaveu
Pilar Costa i Serra

D)
RGE núm. 411/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a no a la guerra, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

La relació entre Rússia, per una banda, i els Estats Units, la
UE i l'OTAN per l'altra, està arribant a uns nivells de tensió
sense precedents els darrers anys. El motiu és Ucraïna i les
seves perspectives d'integració a l'arquitectura de seguretat
"occidental". Rússia, partidària de mantenir el control de què
considera la seva esfera d'influència, veu una eventual entrada
d'Ucraïna a l'OTAN com una línia vermella i com una traïció
als acords per la seguretat d'Europa dels anys 90. És per això
que des de desembre de 2021 ha desplegat 100.000 soldats a la
seva frontera amb Ucraïna i ha amenaçat amb accions militars
si no rep garanties que aquesta adhesió no s'efectuarà mai.
Rússia efectua aquestes amenaces després que el 2008 envaís
i s'annexionés de facto els territoris georgians d'Ossètia del Sud
i Abkhàzia, fes el mateix el 2014 amb el territori ucraïnès de
Crimea, i hagi sostingut proxy wars dins el territori ucraïnès del
Donbass.

Ucraïna, amb aproximadament un 50% de ciutadans
russòfons i un 20% que es consideren ètnicament russos, és
considerat per Rússia com el lloc de naixement de la pàtria
russa de la mà de l'antic Rus de Kíev (860-1240) i, de fet, les
mateixes fronteres de la Ucraïna moderna s'han configurat
sobre la base de cessions territorials russes a aquest país -vist
en tot moment com un estat/territori satèl·lit. Tanmateix, això
no pot justificar la política de Putin de coaccionar amb
amenaces militars i atacs híbrids la sobirania d'Ucraïna, una
nació sobirana que ha patit històricament una situació de
minorització i amb tot el dret a decidir quines aliances
estratègiques prefereix prioritzar.

És igualment cert que les iniciatives orientades a accelerar
una eventual integració d'Ucraïna a l'OTAN han contribuït a
l'augment de les tensions i a l'argumentació russa per justificar
la presència de tropes a la frontera.

Davant de la possibilitat real d'un conflicte armat, cal que
totes les parts prioritzin la via diplomàtica per desescalar la
situació i arribar a acords acceptables per tothom, i que es
compleixin en el temps. La mobilització de tropes i armament
per ambdues parts només fa que augmentar irresponsablement
les possibilitats d'un conflicte armat a les portes de la UE. És
precisament la UE qui, davant la gravetat i la complexitat del
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moment, s'hauria de reivindicar com un actor internacional
rellevat i autònom i fer la seva contribució com a bloc a una
pau duradora a la regió.

És per tot això que el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a fer pressió diplomàtica als EUA i als seus aliats per
deturar tota acció encaminada a la integració d'Ucraïna a
l'OTAN, com a contribució immediata a la desescalada de la
tensió actual, i a proposar altres fórmules de col·laboració en
el curt termini que no passin per la integració plena.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a fer pressió diplomàtica per garantir la sobirania
d'Ucraïna i evitar ingerències i amenaces que afectin la seva
viabilitat com a Estat independent.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta l'OTAN i Rússia
a permetre una mediació i posterior supervisió tant de les
Nacions Unides com de l'OSCE, com a parts neutrals del
conflicte, dels acords adquirits.

Quart. El Parlament de les Illes Balears reclama l'impuls global
d'un model de transició energètica per evitar que l'energia
esdevingui arma geopolítica.

Cinquè-. El Parlament de les Illes Balears insta els estats rus i
ucraïnès a prioritzar la defensa dels drets humans davant de
qualsevol escalada del conflicte, amb solucions basades en els
drets col·lectius dels pobles, el respecte a les minories culturals
i lingüístiques i el foment de la cultura de la pau.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a no participar de l'escalada bèl·lica, tot recuperant
l'esperit del "NO a la guerra" de fa dues dècades.

Palma, a 25 de gener de 2022
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 448/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a certificat COVID en català als avions,
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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

El passat dia 22 de gener en un vol a Hèlsinki de la
companyia aèria Vueling una parella de jubilats no va poder
viatjar perquè, després de presentar el certificat COVID, amb
la pauta completa de vacunes i un test d'antígens negatius,
l'aerolínia rebutgés el document pel simple fet d'estar redactat
en català.

Després de la polèmica originada arran de la denúncia
pública feta a les xarxes socials per aquest trist episodi de
discriminació, la companyia aèria Vueling s'ha excusat
explicant que dins els requeriments marcats a la pàgina web de
la companyia s'explicava que el document havia de ser en
anglès. Sense entrar en el fons del problema, la realitat contada
per diversos testimonis és que la companyia no va posar traves
a les persones que presentaven el document en castellà. De fet,
les víctimes finalment han pogut viatjar amb la companyia
Finnair que ha permès volar a aquesta parella de jubilats
demostrant molta més sensibilitat i atenció que Vueling cap a
les persones catalanoparlants.

Davant aquest nou cas de discriminació lingüística dins el
sector del transport aeri de passatgers, MÉS per Mallorca vol
expressar la seva més absoluta disconformitat davant aquesta
situació greu i persistent. Sembla que el català no pot entrar als
aeroports ni tan sols als territoris on la llengua catalana és
oficial.

Des de la nostra formació no és la primera vegada que ens
hem vist en l'obligació de presentar iniciatives parlamentàries
com aquesta mateixa. Sense anar més lluny volem recordar el
cas de la treballadora de l'aeroport de Palma que el juliol de
2019 se la pretenia multar amb 20.000 euros després de
denunciar un cas d'abús d'autoritat perpetrat per agents de la
Guàrdia Civil que es van adreçar a ella amb frases com «a la
autoridad se le habla en español» i, també, «o me hablas en
español o no pasas». També vàrem denunciar el tracte
denigrant que va haver de patir Bartomeu Rosselló, president
del Cercle Mallorquí de Negocis a l'aeroport del Prat del
Barcelona quan un agent de seguretat de l'empesa Trablisa
després adreçar-se a ell en català el va obligar a buidar la seva
bossa de viatge per insistir en el seu dret de fer-ho, patint
d'aquesta manera un clar abús d'autoritat només per voler parlar
català a un territori on la llengua pròpia és oficial.

En el cas concret que ara ens ocupa, Vueling ni tan sols va
avisar els passatgers en qüestió de la discriminació que es feia
de la seva llengua perquè la compra es va fer per telèfon i en
cap cas se'ls va avisar. En tot cas, i encara que s'avisi com passa
a la pàgina web de Vueling, la discriminació continua existint.
Estem davant una clàusula abusiva i discriminatòria que
menysprea els parlants d'una llengua oficial.

És evident que Vueling podria exercir una política més
tolerant cap a la llengua d'una part significativa dels seus
clients, tal com sí que ha fet Finnair, però en realitat el
problema de fons rau en la impossibilitat de viure plenament en
una llengua que parlem més de 10 milions de ciutadans de la
Unió Europea. L'estat espanyol és qui té les competències per
demanar que el català sigui considerat oficial a la Unió
Europea. Aquesta senzilla i justa petició acabaria de cop amb
bona part dels casos de discriminació institucional i empresarial
que han de patir els parlants de la tretzena llengua d'Europa en
nombre de persones que el parlen o l'entenen.

De fet, MÉS per Mallorca ja ha aconseguit que s'aprovessin
iniciatives parlamentàries dins el Parlament de les Illes Balears
demanant al govern de l'estat espanyol aquesta oficialitat. Una
reivindicació justa, necessària i ignorada per tots els governs
estatals al llarg dels anys. De fet, la primera vegada que es va
fer una petició en aquest sentit va ser fa més de trenta anys,
l'any 1987, en temps de la presidència de Felipe González. Des
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de llavors, i cinc presidents de govern diferents, la situació
d'indefensió continua sent la mateixa. Només l'estat espanyol té
la competència per demanar a Europa l'oficialitat de llengües
com el català, l'euskera o el galego i la seva negació provoca
discriminacions constants del tot inadmissibles.

Ens agradaria que les empreses privades sobretot si rauen
en territori amb més d'una llengua oficial fossin sensibles a la
realitat dels seus ciutadans, però encara ens sembla molt més
adient aixecar la veu contra una legislació lingüística que
permet abusos contra els catalanoparlants sobretot en l'àmbit
europeu. L'estat espanyol amb la seva negativa reiterada a no
demanar l'oficialitat del català a Europa permet la
institucionalització d'una discriminació, legalitzant una
injustícia fragant.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
garantir la llibertat d'ús de totes les seves llengües oficials
especialment dins els territoris on n'hi ha més d'una i així
garantir la llibertat lingüística per a tota la ciutadania.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
demanar l'oficialitat del català dins les institucions europees per
evitar casos de discriminació en aquelles activitats que són
susceptibles d'exigir documentació oficial en les llengües
oficials de la Unió.

Palma, a 26 de gener de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 449/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a gratuïtat del
transport escolar per als alumnes d'estudis postobligatoris,
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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

Entre els cursos 2000-01 i 2020-21 la població escolar de
les Illes Balears en ensenyaments no universitaris de règim
general ha passat dels 142.251 alumnes als 193.057, en
consonància amb el creixement de la població general.
D’aquest total, en el curs 20-21, 19.847 alumnes cursen
educació postobligatòria de formació professional i 14.351 de
batxillerat.

A Balears, el curs escolar 2020/21 ha comptat amb 237
rutes de transport escolar per estudis obligatoris en totes les
Illes: 138 a Mallorca, 34 a Menorca, 57 a Eivissa i 8 a
Formentera. En total, s'han ofert 15.281 places: 9.819 a

Mallorca, 1.539 a Menorca, 3.428 a Eivissa i 495 a
Formentera.

En cursos anteriors les vacants en el transport escolar
contractat per als itineraris dels nivells obligatoris eren
suficients per donar servei als alumnes d’estudis postobligatoris
(batxillerat, FP i ensenyaments artístics).

Actualment, a causa de l’augment dels alumnes que cursen
estudis obligatoris fora del seu municipi, en les 237 rutes de
transport escolar existents a les Illes Balears, hi ha molt poques
places lliures per als itineraris dels nivells obligatoris que
poden ser utilitzades per a l’alumnat dels estudis
postobligatoris, i és evident que no són suficients per cobrir les
necessitats dels alumnes matriculats a batxillerat, FP i
ensenyaments artístics a municipis diferents del de la seva
residència.

A aquests, s’afegeixen els alumnes que resideixen a
municipis que es troben fora d’aquestes rutes contractades i que
mai han tingut altra opció que fer els desplaçaments en
transport públic ordinari amb l’assumpció del cost que això
suposa.

A Balears hi ha 34.198 alumnes de batxillerat i FP que es
desplacen diàriament a altres municipis per rebre formació i ho
han de fer pels seus propis mitjans.

Aquest fet atempta contra el dret a l’educació establert a
l’article 27 de la Constitució Espanyola i el dret a la igualtat
d’oportunitats per accedir als estudis superiors, reconegut a
l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 10
de desembre de 1948, ja que s’està limitant la possibilitat de
triar els estudis superiors a aquells estudiants de famílies amb
menys recursos econòmics, per als quals el trasllat diari a un
altre municipi per rebre formació suposa un cost inassumible.

A la vegada, aquest fet dificulta l’objectiu d’incrementar la
taxa d’escolarització i reduir l’abandonament escolar en nivells
postobligatoris, provocant l’efecte contrari.

Així, per garantir aquests drets i aconseguir aquests
objectius, el Govern de les Illes Balears ha de possibilitar els
desplaçaments d’aquests alumnes de forma gratuïta, ja sigui
amb la contractació de més efectius de transport escolar per
cobrir la total demanda en les rutes establertes, o en cas que
això no sigui factible, estenent la gratuïtat del transport públic
ordinari per a tots aquells estudiants menors de 18 anys que
realitzin la seva formació fora del seu municipi de residència.

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 prendre les mesures i a destinar els recursos que
siguin necessaris per garantir el dret a l’educació i a la igualtat
d’oportunitats per accedir als estudis postobligatoris
(batxillerat, FP i ensenyaments artístics) ampliant la gratuïtat
dels desplaçaments als alumnes menors de 18 anys que els
cursen fora del seu municipi de residència.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que l'entrada en vigor del primer acord es
produeixi a l'inici de curs 2022-2023.

Palma, a 26 de gener de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 455/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a un turisme accessible i universal, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

El turisme forma part de la nostra economia, de la nostra
societat i del nostre territori de manera fonamental. Però també
de la nostra vida com a turistes potencials que som, ja sigui a
nivell internacional, a nivell nacional o al nostre propi territori
balear.

Es fa necessari impulsar un turisme més respectuós i
inclusiu, on la diversitat s'entengui com a riquesa i que vagi
dirigit a la igualtat entre totes les persones, els viatgers i també
els territoris.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, més de mil
milions de persones es a dir un 15% de la població mundial,
pateix alguna forma de discapacitat, taxa que augmenta a causa
de l'envelliment de la població i l'augment de les malalties
cròniques, entre altres causes.

L'OMT aborda a les seves estratègies a aquest respecte i
recull les seves recomanacions per un turisme accessible per a
tots, adoptades per a la Resolució A/RES/637(XX) de
l'Assemblea General de l'OMT l'agost de 2013, actualitzant les
recomanacions de l'OMT de 2005.

Taleb Rifai, secretari general de l'OMT, manifesta que
l'accessibilitat és un element cabdal de tota la política de
turisme responsable i sostenible. És una qüestió de drets
humans i és també una extraordinària oportunitat de negoci. Per
damunt de tot, ens hem d'adonar que el turisme accessible no
és únicament bo per a les persones amb discapacitat o amb
necessitats especials, és bo per a tots.

Amb la ratificació de la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de les persones amb discapacitat el 2007, va
dedicar major atenció a les obligacions del sector turístic per
garantir el seu dret a gaudir de l'oci, esport i turisme en igualtat
de condicions que la resta de ciutadans i que els països parts
haurien de liderar-ho tant al sector públic com al privat.

Atesa la Declaració sobre la facilitació dels desplaçaments
turístics adoptada a la resolució de l'OMT 758(XVIII) de 2009,
incorporar les qüestions de la discapacitat com a part integrant
a les estratègies pertinents de desenvolupament sostenible
garantir que les polítiques i pràctiques del turisme integrin a les

persones amb discapacitat, donant lloc a un turisme equitatiu i
accessible per a tots.

L'accessibilitat universal, com a concepte i aspiració pretén
simplificar la vida de totes les persones fent que els productes,
les comunicacions i els entorns siguin utilitzables per la major
quantitat possible d'usuaris en les mateixes condicions per a
tots, les que pateixen alguna discapacitat permanent o temporal,
a les famílies amb fillets petits, o a una població de cada
vegada més envellida, a més d'oferir un entorn de feina més
segur als treballadors.

AccesTurismo assegura que un 12% aproximadament del
total de la població adulta d'Europa pot classificar-se com a
potencials turistes amb discapacitat, a més del 2% de menors de
16 anys que pateixen alguna discapacitat, els turistes amb una
discapacitat temporal i els acompanyants d'aquest segment de
la població, el volum total del mercat potencial de les persones
amb discapacitat i mobilitat reduïda a la Unió Europea
sobrepassa fàcilment els 120 milions de turistes, el que suposa
una aportació del 3% al PIB d'Europa.

Balears va ser pionera en la regulació de la normativa per
a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques amb la Llei 3/1993 de 4 de maig, amb
diferents reglaments i millores de la norma fins a arribar a la
Llei 8/2017 d'accessibilitat universal de les Illes Balears, però
la realitat és que, tal com posa de manifest la pròpia llei,
actualment encara existeixen persones amb discapacitat física,
sensorial, intel·lectual o mental així com persones amb altres
tipus de diversitat funcional o persones majors que viuen
situacions de desigualtat d'oportunitats i de discriminació i que
tenen dificultats per a participar en la societat i per a exercir els
seus drets, a causa de l'existència de barreres físiques en la
comunicació o d'actituds que ho impedeixen.

Viatjar a totes aquestes persones pot resultar un repte, per
problemes d'accessibilitat a infraestructures, transports i
serveis. Espanya i les Illes Balears en concret com a destí
turístic de primer nivell ha de donar resposta efectiva a aquesta
realitat a més de considerar-ho una oportunitat i fer feina en
una estratègia integral per al turisme accessible.

Per tot el que s'ha exposat el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir conjuntament amb els consells insulars,
ajuntaments, resta d'administracions implicades i sector privat,
una estratègia integral de turisme accessible i universal en destí,
en línia amb les recomanacions de l'OMT per un turisme
accessible i per a tots, principis a tenir en compte per al
desenvolupament i aplicació dels fons europeus.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una línia d'ajudes dirigides als
consells insulars i ajuntaments per a la planificació i el foment
de l'accessibilitat de les infraestructures i recursos turístics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una línia d'ajudes dirigides als



BOPIB núm. 141 -  4 de febrer de 2022 7955

establiments turístics i els de tota la cadena de valor turístic,
dirigits al foment i la millora de l'accessibilitat.

Palma, a 27 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 456/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convenis intermunicipals de l'Ajuntament de
Palma amb els municipis de les Illes Balears que encara no
el tenen per tal d'emprar la targeta ciutadana de perfil no
resident, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

La targeta ciutadana que expedeix l'Ajuntament de Palma
serveix com a títol unipersonal per pagar l'autobús sense
necessitat de portar diners en metàl·lic.

Permet aplicar fàcilment tarifes econòmiques
individualitzades en funció d'uns perfils definits, prevists
inicialment per a les persones residents en el municipi de
Palma.

També els que no són residents a Palma, però tenen
residència en la comunitat autònoma de les Illes Balears, poden
gaudir de la targeta ciutadana amb perfil No Resident, que
s'emet així mateix de manera gratuïta. Per a això es requereix
que els ajuntaments dels municipis interessats signin el
corresponent conveni amb l'Ajuntament de Palma, la qual cosa
permetria als usuaris adreçar-se al seu propi ajuntament a
tramitar la targeta i fer ús dels avantatges que suposa, si
corresponen a algun dels perfils prèviament definits com és el
cas dels estudiants de la part forana, pensionistes, menors,
famílies nombroses, etc.

A dia d'avui només hi ha 48 ajuntaments balears que han
conveniat el servei de targeta ciutadana amb l'Ajuntament de
Palma i l'EMT, per la qual encara hi ha ciutadans que no
disposen dels avantatges ni de les tarifes econòmiques
individualitzades del servei.

Per la qual cosa el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de fomentar l'ús del transport públic i d'oferir per part de les
institucions competents un transport públic de qualitat,
accessible, modern i assequible per igual a tota la ciutadania de
les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que té la ciutadania de les Illes Balears de fer ús dels diferents

serveis que ofereix el municipi de Palma pel seu caràcter de
capitalitat (sanitaris, educatius, universitaris, comercials…) i
insta l'Ajuntament de Palma i a la FELIB (com a entitat
representant de tots els municipis de les Illes Balears) a
promoure la signatura del conveni intermunicipal de la targeta
ciutadana de perfil no resident amb aquells municipis de les
Illes Balears que encara no han conveniat el seu ús, amb la
finalitat que els seus ciutadans (estudiants, pensionistes,
menors, famílies…) puguin accedir als avantatges que suposa.

Palma, a 27 de gener de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 461/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
participació activa del franquisme a l'holocaust i
l'extermini nazi, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

El període d’entre guerres a Europa està marcat per l'eclosió
del feixisme i l'establiment de règims d'aquesta ideologia, com
el feixisme a Itàlia, el nazisme a Alemanya o el franquisme a
Espanya i, al marge dels morts en combat a les guerres que
ocasionaren, foren extremadament violents reprimint a milers
de víctimes civils. Per altra banda, la connivència entre aquests
tres règims està més que provada en múltiples investigacions.
La mateixa ONU ja a l’any 1946 va establir que:

a) En origen, naturalesa, estructura i conducta general, el
règim de Franco és un règim de caràcter feixista, establert en
gran part gràcies a l'ajuda rebuda de l'Alemanya nazi de Hitler
i de la Itàlia feixista de Mussolini.

b) Durant la prolongada lluita de les Nacions Unides contra
Hitler i Mussolini, Franco, malgrat les contínues protestes dels
aliats, va prestar una ajuda considerable a les potències
enemigues.

c) Proves incontrovertibles demostren que Franco va ser,
amb Hitler i Mussolini, part culpable a la conspiració de guerra
contra aquells països que finalment en el transcurs de la guerra
mundial van formar el conjunt de les Nacions Unides.

Aquesta col·laboració va ser recíproca i si ens atenem a les
víctimes hem de destacar la col·laboració entre Franco i Hitler,
amb els refugiats jueus que fugien de l’Alemanya dels anys 30
i 40, entre d’altres, i la de Hitler a Franco, amb els espanyols
republicans que lluitaren amb els països aliats a la Segona
Guerra Mundial, entre d’altres. En el primer cas, a l’Arxiu
General del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya hi ha
documents que demostren que els nazis vigilaven atentament
els passos dels seus compatriotes hebreus que havien fugit a la
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II República espanyola precisament per la repressió que ja
estava exercint el nacionalsocialisme a Alemanya.

A les Illes cal destacar la estreta col·laboració entre el
cònsol alemany Hans Dede i el cap de Falange de Mallorca, el
Marqués de Zayas, que entre els dos executarien la política
antisemita del Führer a les Illes. L’intercanvi de favors i
informació entre els dos règims a les Illes seria freqüent. Una
vegada establert el règim franquista a Mallorca i Eivissa
començaria una persecució de desenes de jueus alemanys i les
seves famílies sense precedents i que serien declarats pel
director general de Seguretat, José Finat i Escrivá de Romaní,
com ‘indesitjables de la Nova Espanya’. A Eivissa havien
recalat, fugint de l’ascens del nacionalsocialisme, intel·lectuals
com el filòsof Walter Benjamin i l’artista Raoul Hausmann.
Tots ells serien víctimes d’un acord secret entre els governs de
Hitler i Franco. En el cas de Mallorca aquesta persecució arribà
a ocasionar suïcidis entre els refugiats. És el cas del matrimoni
jueu Ernst i Irene Heineman que des de 1933 vivia al Terreno.
El juny de 1940 reberen una carta de les autoritats franquistes
anunciant la seva deportació. Davant la impossibilitat de fugir
cap a altres països, decidiren suïcidar-se. Aquest matrimoni fou
especialment estimat i encara avui se’ls recorda per l'ajuda que
prestaren a famílies republicanes repressaliades oferint-los
alimentació i allotjament.

Ajudant a les deportacions cap a Alemanya el règim
franquista assumia també la política racista del III Reich.

Per altra banda, i abandonats a la seva sort, molts espanyols
que havien fugit del franquisme serien capturats per l’exèrcit
alemany durant les setmanes posteriors a la invasió de França,
el maig de 1940. Quan les autoritats nazis informaren i
demanaren a les franquistes que fer amb els detinguts, en
Franco mateix digué que aquestes persones no eren
considerades espanyoles per la ‘Nova Espanya’. Va ser llavors
quan els van classificar com a apàtrides i els van traslladar a
camps de concentració nazi. Es calcula que 9.700 republicans
espanyols, entre ells hi havia també dones i menors, foren
deportats a camps de concentració, a Mauthausen, Dachau,
Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-Belsen i Ravensbrück i
d’altres.

Fruit d’aquestes aliances entre els dos règims feixistes són
les distincions que les institucions de la dictadura atorgaren al
mateix Adolf Hitler , com és el cas de “titulo de Gran
Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperal de las Flechas
Rojas” que encara és vigent.

Però Franco no en tingué prou amb les deportacions de
jueus alemanys o la connivència en l’extermini de milers de
republicans a camps de concentració nazi sinó que continuà
estenent la mà al seu aliat un cop acabada la Segona Guerra
Mundial. Aquesta vegada facilità la fugida de criminals nazis.
Prop de 3.000 nazis aconseguiren escapar de la justícia
internacional, sent l’Espanya franquista un refugi de protecció
ideal per aquests criminals. A més, les Balears foren un dels
principals indrets on s’instal·laren, de fet el principal
responsable de la organització de fugitius nazis va ser el tinent
coronel i home d’alta confiança del mateix Adolf Hitler, en
Otto Skorzeny que des de la dècada dels 50 fins a la seva mort,
alternà la seva residència entre Madrid i un xalet al Clot del
Barcarès, a Alcúdia.

A les Illes, les darreres investigacions apunten una xifra
aproximada d’un mínim de 41 víctimes balears mortes als
camps d’extermini nazis. La gran tasca feta per les entitats
memorialistes i per investigadors i investigadores a les Illes
Balears, així com també la feina desenvolupada per la Comissió
de Fosses i Desapareguts, la Comissió de Memòria i
Reconeixements Democràtics i el departament de Memòria
Democràtica del Govern de les Illes Balears posen al capdavant
al nostre territori a nivell de tot l’Estat, tant en la investigació
sobre la participació del franquisme a l’holocaust, com en
polítiques públiques de reconeixement institucional a les seves
víctimes. Un fet rellevant és el cas del centenar de pedres
Stolpersteine col·locat aquests darrers anys en honor de les
víctimes del franquisme i el nazisme.

Després de 83 anys des del final de la Guerra Civil i 77
anys del final de la Segona Guerra Mundial, la condemna per
part de les forces polítiques democràtiques de les pràctiques
repressives feixistes ha de ser unànime, de igual forma que ho
ha de ser el retre públic tribut a les víctimes del franquisme en
general, avui, dia en que es condemna a tot el món l’Holocaust,
en particular a aquelles que moriren als camps d’extermini
nazis, lluitadores per la democràcia, i les llibertats. Constitueix
un deure de memòria i un deure de reparació de l’Estat
espanyol que ha de contribuir a tancar feries que encara estan
obertes i sobretot en un moment en que de nou tornam a sentir
discursos que pretenen dulcificar i justificar la cruel dictadura
franquista, discursos xenòfobs, masclistes i racistes propers al
feixisme tornen a tenir ressò a la nostra societat.

La millor eina contra la no repetició dels errors del passat,
com és el cas de les greus violacions dels drets humans que
s’han exposat, és conèixer-los en profunditat i difondre les
històries de les seves víctimes i les institucions públiques, no ho
oblidem, tenim el deure de recuperar-les i divulgar-les,
precisament perquè d’aquesta manera fem també efectiu el
deure de preservar i difondre els Drets Humans.

Per tot l'exposat es presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix el
patiment dels jueus refugiats del nazisme i de les seves famílies
que foren expulsats als anys 40 de les Illes Balears per ser
considerats com a ‘indesitjables de la Nova Espanya’.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix i condemna la
participació implícita i activa del franquisme en l’Holocaust
nazi amb la deportació de més de 9.700 d’espanyols i
espanyoles a camps de concentració nazi.

3. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix el
patiment de les víctimes balears que foren deportades a camps
de concentració nazi, la majoria de les quals eren republicanes
que foren declarades pel franquisme i pel nazisme com
“apàtrides”.

4. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix a les
figures d’Irene i Ernst Heinemann, jueus afincats a Palma,
coneguts com ‘els Àngels del barri del Terreno’, que a causa de
l’ordre de José Finat i Escrivá de Romaní se suïcidaren un dia
abans de la data límit de la seva expulsió.
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5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gran tasca feta
per les entitats memorialistes i per investigadors i
investigadores a les Illes Balears, així com la feina
desenvolupada per la Comissió de Fosses i Desapareguts, la
Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics i el
Govern de les Illes Balears que posen al capdavant al nostre
territori a nivell de tot l’Estat, tant en la investigació sobre la
participació del franquisme a l’holocaust, com en polítiques
públiques de reconeixement institucional a les seves víctimes.

6. El Parlament de les Illes Balears reconeix i condemna la
participació implícita del règim franquista, acabada la II Guerra
Mundial, en l’acollida de fugitius i màxims dirigents del règim
nazi i perpetuadors de l’holocaust, molts dels quals acabaren
vivint amb tota impunitat a les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a:

a) Aprofundir en la investigació sobre refugiats nazis durant
el franquisme a les Illes Balears i a la resta de l’Estat espanyol
i que aquests estudis es facin públics i es traslladin a les
autoritats alemanyes corresponents.

b) Retirar sense dilacions indegudes els honors concedits
pel règim franquista a Adolf Hitler amb el ‘titulo de Gran
Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperal de las Flechas
Rojas” i que traslladi aquest acord a les autoritats alemanyes
corresponents.

c) Incorporar als currículums escolars i extracurriculars la
memòria democràtica de les nostres Illes per tal de donar a
conèixer la història dels jueus expulsats de les Illes Balears,
dels republicans i les republicanes assassinades a camps de
concentració nazi i de la participació i la connivència del règim
franquista amb el nazisme i amb la perpetuació de l'Holocaust.

Palma, a 27 de gener de 2022
Les portaveus suplents
Maria Esperança Sans i Regis
Sílvia Cano i Juan
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 466/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció d'habitatges per a agents de la Policia
Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a l'illa d'Eivissa,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

Els funcionaris de l’Estat destinats a les Illes Balears
arrosseguen des de fa molts anys la problemàtica de l’escassetat
d’habitatge a preus assequibles. A aquesta circumstància
s'uneix el fet que als funcionaris de l'Estat destinats a les Illes
se'ls segueix negant un complement retributiu suficient per raó
de residència en territori insular que sí que perceben a les Illes
Canàries. I a aquest darrer inconvenient se li suma la carestia
de la vida provocada, entre altres motius, per la condició
insular.

23-11-2017 El Consell d’Eivissa, el Govern i el Ministeri
de l’Interior van signar a Madrid un protocol a tres bandes que
permetria la construcció de quatre edificis amb un total de 120
habitatges als terrenys de la Comissaria de Policia Nacional.

Per part del Ministeri, van participar a la reunió el
subdirector general de Planificació i Gestió d'Infraestructures
i Mitjans, Felipe del Pou, i el secretari general de Gerència
d'Infraestructures i Equipaments, José Hurtado. Per part del
Govern hi va participar el director general d’habitatge, Eduardo
Vila, i en representació del Consell d’Eivissa va acudir el
president Vicent Torres.

El Ministeri d'Interior segregarà la parcel·la, de 8.000
metres quadrats, per cedir-la a l'IBAVI, que s'encarregarà de la
construcció i la gestió dels habitatges. El consell adquirirà dos
dels edificis per destinar-los a habitatge social, la mateixa
funció que tindrà el tercer edifici, que serà gestionat
directament per l'IBAVI.

El quart immoble, situat més a prop de la Comissaria, serà
cedit al Ministeri perquè el pugui destinar a l'allotjament de
funcionaris.

El president Vicent Torres va mostrar la seva «satisfacció»
per l’acord «treballat des de la col·laboració entre les diferents
administracions». Torres va destacar el compromís de la
màxima institució insular "per donar resposta a les necessitats
urgents que té l'Illa en matèria d'habitatge, tant per a les
famílies com a funcionaris públics que s'han de desplaçar des
de la Península".

Així mateix, va recordar les dificultats existents per
mantenir funcionaris a Eivissa a causa dels preus elevats de
l'habitatge. «És molt necessari arribar a acords de col·laboració
com aquests», va insistir.

El 27-2-2019 arriba l’acord per construir 120 HPO per a
policies a Eivissa.

La secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, representant
del Ministeri de l'Interior, van signar a Eivissa un protocol per
a la cessió del solar ubicat darrere de la Comissaria d'Eivissa
per construir 120 habitatges de protecció oficial (HPO).

L'acord implicava quatre administracions, per la qual cosa
també va ser rubricat pel president del Consell d'Eivissa, Vicent
Torres, pel conseller Marc Pons i per alcalde de l'Ajuntament
d'Eivissa, Rafa Ruiz.

Amb la signatura del protocol el Ministeri havia d'iniciar les
gestions per segregar la parcel·la de 8.000 metres quadrats
ubicada al carrer dels Cubells de la ciutat d'Eivissa, a fi de
cedir-la a l’IBAVI, que s’encarregarà de la redacció i
construcció del projecte, que tindrà un cost aproximat de 12
milions d'euros.

Els 120 habitatges es repartiran en quatre promocions de 30
pisos, una de les quals serà per a agents de la Policia Nacional
i de la Guàrdia Civil destinats a l'illa.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 
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Proposició no de llei

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a concloure definitivament en el termini de 30 dies les
“qüestions tècniques” pendents amb la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge sobre la cessió dels terrenys i la construcció i
adjudicació dels habitatges d'acord amb el que preveu el
protocol general signat en data 27 de febrer de 2019.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a convocar la resta d'institucions públiques que fossin
part en el protocol general als efectes de plantejar la signatura
del conveni per a la cessió dels terrenys i la construcció i
adjudicació dels habitatges d'acord amb el que preveu aquest i
els acords aconseguits amb la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge esmentats a l'apartat anterior, tot això amb
anterioritat a la data del dia 27 de febrer de 2023.

3r. Subsidiàriament i per al cas que el Ministeri de l'Interior, la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge no aconseguissin un acord
definitiu sobre la cessió dels terrenys i la construcció i
adjudicació dels habitatges, el Parlament de les Illes Balears
insta el Ministeri de l'Interior a donar per resolt el protocol per
irrealitzable i a promoure unilateralment la construcció
d'habitatges dotacionals per a funcionaris públics al solar de la
Comissaria de Policia d'Eivissa a fi de pal·liar la manca
d'habitatge a preus assequible a l'illa .

Palma, a 27 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

K)
RGE núm. 469/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per impulsar el transport aeri i el
turisme, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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

A les nostres illes els aeroports són infraestructures
essencials pel desenvolupament de l'activitat econòmica,
resulten estratègiques, no únicament per la nostra principal
indústria que és el turisme, sinó també per a la cohesió dels
territoris.

Balears ha patit especialment els efectes de la pandèmia tant
en l'àmbit social com econòmic, i el turisme ha estat el sector
més durament afectat amb una temporada 2020 quasi inexistent
i un 2021 que s'ha comportat millor del que esperàvem però
que encara està enfora la recuperació.

Està clar que s'ha de fer feina en recuperar la confiança dels
mercats, els fluxos aeris, nacionals i internacionals, treballar en
la desestacionalització i poder així donar estabilitat i qualitat
laboral. Hem de millorar la nostra competitivitat la qual cosa va
íntimament lligada a la recuperació i millora de la connectivitat
aèria mitjançant diferents mesures.

El 85% dels visitants que arriben al nostre arxipèlag, ho fan
per via aèria, per tant, es fa necessari que les mesures que es
prenguin siguin decisives i impliquin a totes les administracions
involucrades.

Recordar que el Partit Popular en un context de crisi va
apostar per l'estratègia de baixar les taxes aeroportuàries com
a mesura d'incentiu, aconseguint grans reptes d'obertura de
noves rutes, freqüències i recuperació de passatgers. Mesures
com aquesta són claus per a la recuperació de la connectivitat,
que en el cas de Balears és vital i, per tant, per a la recuperació
del turisme, de l'econòmica i dels llocs de feina.

El Govern central havia anunciat la seva intenció no de
reduir sinó de pujar les taxes aeroportuàries, la qual cosa va
generar molta preocupació al sector aeronàutic i turístic (ALA,
IATA, CEHAT), pels moments tan difícils de crisis i de tanta
incertesa que es van vivint. El pitjor que es pot fer en aquests
casos és aplicar una nova pujada de taxes que puguin encarir
els bitllets i, per tant, restar competitivitat davant els nostres
destins competidors. Finalment, l'aprovació del DORA II en
Consell de Ministres de 28 de setembre de 2021, es va establir
la congelació de les tarifes d'AENA durant els pròxims cinc
anys, la qual cosa considerem no és suficient en les
circumstàncies actuals.

D'altra banda, observem situacions tan complexes i
perjudicials per al nostre destí com el nou impost aeri enviat a
Brussel·les pel Govern Central, que tindrà un greu efecte sobre
el turisme i especialment sobre les illes turístiques com és el
nostre cas, i que tot junt finalment anirà a encarir els preus dels
bitllets i que els viatgers hagin de suportar aquests increments.
La Universitat Politècnica de Madrid afirma que per cada 1%
d'impost sobre el bitllet d'avió al sector turístic es perden 92
milions d'euros, la no-arribada de 84.000 turistes internacionals
i la destrucció de 3.370 llocs de feina.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
promoure la implantació d'una reducció de l'esquema de tarifes
aeroportuàries amb la finalitat de millorar la competitivitat dels
aeroports nacionals, fent-los més atractius en l'àmbit
internacional, en un context de reestructuració, reformulació de
plans de negoci i reprogramació del mapa de connexions per
part de les companyies aèries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
garantir que assumirà les despeses de les mesures de prevenció
COVID-19, control, seguretat i higiene sanitària desplegades
per AENA a les instal·lacions aeroportuàries, descarregant les
companyies aèries d'aquestes despeses per tal que no recaiguin
sobre els visitants i usuaris mitjançant l'increment del cost dels
bitllets.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
reforçar urgentment la capacitat i dotació de mitjans i efectius
de Forces i Cossos de seguretat de l'Estat als controls de
fronteres dels ports i aeroports nacionals amb major densitat de
tràfic internacional de passatgers, en especial els de les Illes
Balears, per evitar, per tots els mitjans, problemes de congestió.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
descartar absolutament en el context de la pandèmia qualsevol
iniciativa dirigida a l'establiment i aplicació d'imposts al
combustible aeri, que es pugui traduir de manera automàtica en
una mesura dissuasòria per viatjar, un encariment dels bitllets,
perjudicar els usuaris, reduir la demanda i la recuperació
econòmica, i que danyaria especialment als territoris insulars
que es dediquen al turisme com és el cas de les Illes Balears.

Palma, a 27 de gener de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

L)
RGE núm. 481/22, dels Grups Parlamentaris Socialista

i Unidas Podemos, relativa a Agència Espanyola
d'Ocupació i noves funcions d'intermediació, 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, els grups
parlamentaris Socialista i Unidas Podemos presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Turisme i Treball.

El passat divendres, 3 de desembre de 2021, el Consell de
Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei d’ocupació estatal.
Aquest avantprojecte contempla la conversió del SEPE en
l’Agència Espanyola d’Ocupació, un nou organisme que veurà
reforçades les seves competències.

Aquest nou organisme contempla reforçar les competències
del servei públic d’ocupació estatal, en particular pel que fa als
serveis d’intermediació laboral. Els objectius darrera aquesta
ampliació de competències son, entre d’altres: l’agilització del
procés de recol·locació de les persones demandants
d’ocupació; recaptar informació sobre les necessitats de les
entitats empleadores per tal de millorar el coneixement de
l’Administració i així garantir un millor servei d’ocupació;
adaptar els programes formatius per a l’ocupació a les
necessitats dels diferents sectors econòmics; afavorir un procés
de recol·locació laboral més ràpid i adequat als perfils dels
treballadors; o identificar les necessitats formatives i laborals
del nostre teixit productiu, entre d’altres.

Segons el RD llei 3/2015, de 23 d’octubre, particularment
l’article 19.2, les polítiques actives d’ocupació, incloent-hi les
relatives al servei d’intermediació laboral les desenvoluparan
els Serveis d’Ocupació autonòmics. Aquesta atribució de
competències es justifica en la variabilitat de les estructures
productives de les distintes comunitats autònomes i, degut a
això, el coneixement més especialitzat que disposa cada
administració autonòmica i local del mateix per tal de cobrir la
necessitat de treballadors amb aquells que reuneixin les
capacitats i competències que millor s’adapti a les necessitats
i demandes de l’empresa.

Amb aquesta mesura presa ara s’avança en la modernització
els serveis públics d’ocupació espanyols, fent-los més moderns
i eficients.

És per tot això que els grups sotasignants presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la
intermediació laboral eficient és un bé públic i insta el Govern
de l’Estat a reforçar les actuacions per a millorar l’eficàcia dels
Serveis Públics d’Ocupació, eina fonamental per a facilitar la
col·locació de persones aturades o aquelles que cerquin una
millora en la seva ocupació, introduint a les seves carteres de
serveis la prospecció i detecció de necessitats d’ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures necessàries perquè el nou organisme
tingui una dotació material i personal suficient per fer tal
d´assegurar una tramitació eficient tant de les prestacions
ordinàries com les extraordinàries d'atur.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar les modificacions reglamentàries necessàries per a
facilitar la possibilitat de realització de tasques de publicitació
i /o d’intermediació de llocs de feina tant públics com privats
per part dels diferents serveis públics d’ocupació de les
comunitats autònomes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per facilitar la publicitació i la intermediació
del SOIB en aquelles ofertes d’ocupació als serveis públics
autonòmics i el seu sector públic instrumental.

Palma, a 28 de gener de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

M)
RGE núm. 483/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a desclassificació de l'aeròdrom de Son
Bonet, 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.

Les infraestructures aeroportuàries i els serveis que se'n
deriven són elements primordials i estratègics per al
desenvolupament ambiental, econòmic i social de qualsevol
territori. En el cas de les Illes Balears són encara més decisius,
atesa la mateixa condició d'insularitat, la gran dependència
socioeconòmica de les connexions aèries i marítimes, l'impacte
ambiental i social que faciliten i la rellevància de l'economia
turística.

D'altra banda, les Illes Balears mantenen una manifesta
voluntat d'autogovern que no es veu satisfeta en aquesta
matèria. Deixant de banda els principals aeroports de Mallorca,
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Menorca i Eivissa, dels quals el Parlament, el Govern i els
consells reclamen insistentment la cogestió, l'aeroport de Son
Bonet és encara considerat per part del Govern estatal un
aeroport civil d'interès general.

En aquest darrer sentit, autogovern i competències, l'Institut
d'Estudis Autonòmics de la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat presenta, el mes de maig de 2021, l'estudi
sobre la millora de l'autogovern, que apunta, en l'apartat 9
(ports, aeroports i heliports), a la manca del traspàs a la CAIB
de les funcions i serveis en matèria d'aeroports i heliports no
qualificats d'interès general. Així, la CAIB podria assumir,
entre altres serveis i funcions, la gestió, prèvia desclassificació
del seu caràcter d'interès general, de l'aeròdrom de Son Bonet.

I és que l'aeroport de Son Bonet no s'ajusta a cap dels
requisits establerts pel RD2858/1981, de 27 de novembre,
sobre qualificació d'aeroports civils que defineix la condició
d'aeroport d'interès general. L'aeroport de Son Bonet no té
condicions per al trànsit comercial internacional; la seva
situació, les característiques i la capacitat de trànsit no tenen
per què incidir en l'ordenació del transport, de l'espai aeri o del
control d'aquest; no és un aeroport apropiat com a alternativa
als principals aeroports de les Balears i tampoc no té finalitats
defensives ni destacaments de l'exèrcit de l'aire. D'altra banda,
l'actual marc legal permet modificar la centralitzada i rígida
estructura de gestió dels aeroports vigent a l'Estat espanyol i
avançar cap a una major dinamització i adequació territorial
d'aquestes infraestructures.

Cal constatar que la demanda de desclassificació de l'interès
general de l'aeroport de Son Bonet ha estat una constant per
part del Govern de les Illes Balears (2009 i 2013) i pel
Parlament de les Illes Balears (2010, 2013) amb diferents
iniciatives impulsades per distintes forces polítiques,
aconseguint sempre un ampli consens.

L'aeroport de Son Bonet està ubicat al terme municipal de
Marratxí. Està envoltat de nuclis urbans consolidats, els nuclis
del Pont d'Inca, Cas Capità i el Pla de Na Tesa estan a peu de
pista i limítrofs amb els terrenys de l'aeroport.

Fins al dia d'avui l'aeròdrom de Son Bonet s'ha salvat del
creixement urbanístic desmesurat del municipi de Marratxí i
s'ha convertit en un important pulmó pels veïns dels nuclis
propers, Pont d'Inca, Cas Capità i es Pla de na Tesa.

Des del grup proposant no trobam adequat l'increment de
l'activitat aeroportuària prevista al Pla Director, aquest fet
provocaria un deteriorament una zona totalment urbanitzada
amb el consegüent augment de contaminació acústica i
atmosfèrica. Pensam que a l'ISA no es contempla l'afecció per
renou al voltant de l'aeroport en les condicions i episodis més
desfavorables, d'acord amb els criteris descrits en el Reial
Decret 1513/2005, d'avaluació i gestió de renou ambiental, i en
el Reial Decret 1367/2007, sobre zonificació acústica.

També consideram que no tendria sentit l'ampliació de
l'àmbit de l'aeroport i aproximar la zona de pista als habitatges
existent a Cas Capità, aquest fet perjudicaria greument la
qualitat de vida dels habitants d'aquest nucli urbà.

Des del punt de vista patrimonial és molt important la
preservació dels elements arquitectònics de valor patrimonial,

alguns d'ells protegits, existents en l'àmbit de l'aeroport (la
terminal, els edificis auxiliars i els hangars).

Volem fer especial menció a la incidència negativa que
podria tenir l'augment d'operacions a l'àmbit de l'escola pública
del Pla de na Tesa ubicada ben aferrada als terrenys de Son
Bonet i molt a prop de la pista, estaria molt afectada per
l'augment de la contaminació acústica i la perillositat que
suposa aquest augment tan rellevant d'operacions
aeroportuàries.

El Pla director de l'aeròdrom de Son Bonet actualment
vigent perjudica greument els interessos i la qualitat de vida
dels marratxiners de la zona.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'exposat,
insta el Govern espanyol a obrir un procés per tal de
desclassificar l'aeroport de Son Bonet com d'interès general i,
en conseqüència, a traspassar les competències sobre aquest
aeroport al Govern de les Illes Balears, amb els recursos
humans, materials i pressupostaris necessaris per a la seva
gestió pròpia i directa.

Palma, a 28 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

N)
RGE núm. 487/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a mesures per garantir el dret a la propietat
privada, la seguretat i la convivència ciutadana davant
l'augment d'"okupació" il·legal d'habitatges a les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (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 d'Assumptes
Institucionals i Generals, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Necessitat de la
immediata adopció de mesures que ajudin a frenar i evitar el
problema de l'"okupació" il·legal d'habitatges. Notable
increment de l'"okupació" d'habitatges a les Illes Balears.
"Okupes" a Balears: cada dia s'"okupen" dos nous habitatges
(ultimahora.es). Les "okupacions" creixen un 18% fins al
setembre de 2021 (lavanguardia.com). Balears, al capdavant de
l'increment d'"okupació" d'habitatges | Notícies de Mallorca
(mallorcadiario.com). Balears, al capdavant de l'increment
d'"okupació d'habitatges" | Notícies de Mallorca
(mallorcadiario.com).

L'ocupació il·legal d'habitatges ha provocat una gran alarma
social al nostre país. S'ha experimentat un notable increment en
els darrers cinc anys. Pel que fa a les Illes Balears, segons
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l'estadística de la Fiscalia General de l'Estat i del Ministeri de
l'Interior, fins al setembre de 2021 es van registrar un total de
407 "okupacions", fet que suposa un increment del 73,9%
respecte del mateix període de l'any anterior.

Les ocupacions no només afecten els habitatges de
particulars, sinó també els immobles de titularitat pública. En
el cas de l'IBAVI, segons dades recents, s'ha actuat en relació
amb la ocupació de 120 immobles. Aproximadament la meitat
dels immobles ocupats han estat recuperats per l'administració.

Davant la problemàtica de l'ocupació il·legal a les Balears,
cal destacar que el Fiscal Superior va dictar el 10 de juny de
2019 una instrucció per la qual s'insta els cossos i forces
policials a desallotjar els "ocupes" sense necessitat de mesures
judicials prèvies, en cas que l'ocupació de l'immoble es dugui
a terme de manera delictiva. A nivell nacional, el setembre de
2020 es van dictar instruccions tant pel Ministeri de l'Interior
com per la Fiscalia General.

L'ocupació il·legal és un problema creixent al nostre país i
va en contra del dret a l'habitatge i la propietat privada recollits
a la Constitució Espanyola (articles 47 i 33 respectivament) i,
a més, altera greument la convivència veïnal i posa en risc
seriós la seguretat i la integritat de persones i béns. Aquesta
alteració de la convivència veïnal es produeix per la
proliferació de bandes organitzades que es dediquen a ocupar
immobles per llogar-los de forma il·legal a persones o famílies
en situació de vulnerabilitat o per aconseguir del legítim
propietari diners a canvi de desallotjar l'habitatge usurpat.

Per tot allò exposat, a fi de defensar la propietat privada,
garantir la convivència i la seguretat ciutadana i lluitar contra
l'ocupació il·legal d'habitatge, el Grup Parlamentari Ciutadans
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu ferm
compromís amb la defensa del dret a la propietat privada i la
lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges, un compromís que
és compatible amb el suport i la protecció a les persones que es
troben en situació d'emergència social, vulnerabilitat o exclusió
social per motiu de l'habitatge.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les mesures necessàries per defensar la
propietat privada, garantir la convivència i la seguretat
ciutadana i la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges, entre
les quals cal incloure:

a) L'elaboració d'un pla autonòmic contra l'"okupació"
il·legal d'habitatges, amb la finalitat d'assegurar la devolució
dels immobles ocupats il·legalment als seus propietaris
legítims, que inclogui tant mesures de seguretat i vigilància
d'immobles abandonats susceptibles de ocupació il·legal com
la posada a disposició dels propietaris afectats de serveis
d'assessorament i orientació jurídica.

b) Potenciar la coordinació i la cooperació institucional amb
la FELIB, i especialment amb l'Ajuntament de Palma, per
facilitar l'accés a l'assessorament i l'orientació jurídica
requerida per les persones afectades per l'ocupació il·legal
d'habitatges. Per a la consecució de aquest objectiu, el Govern
impulsarà la creació d'oficines d'àmbit municipal en
coordinació amb els ajuntaments.

c) Potenciar la coordinació i la cooperació institucional, així
com elaborar un protocol comú d'actuació, per reforçar
l'eficàcia en la lluita contra l'ocupació il·legal de immobles, en
particular entre les FFCCSE i les policies municipals, així com
amb la Administració de Justícia, per assegurar una ràpida
actuació davant d'ocupacions que atemptin contra la seguretat
i la convivència ciutadana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar de manera urgent per recuperar la possessió
dels habitatges de titularitat pública gestionats per l'IBAVI que
es troben" okupades".

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i les
Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguin
necessàries per defensar la propietat privada, garantir la
convivència i la seguretat ciutadana i lluitar contra l'ocupació
il·legal d'habitatges.

Palma, a 28 de gener de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 497/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mutilació
genital femenina, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Donat que el dia
internacional contra la mutilació genital femenina és dia 6 de
febrer, és important debatre i conèixer el posicionament davant
la iniciativa en aquest marc.

Es calcula que en el món hi ha entre 100 i 140 milions de
dones i nines amb els seus genitals mutilats. Segons les darreres
xifres del mapa de la mutilació genital femenina (MGF) de la
Fundació Wassu-UAB, a Espanya hi ha unes 70.000 dones
procedents de països on es fa aquesta pràctica, un 5,2% més
que en 2012. A les nostres illes parlam de al voltant de 900
nines i joves menors de 19 anys.

La Llei orgànica 11/2003, de mesures concretes en matèria
de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social
de les persones estrangeres, va modificar l’article 149 del Codi
Penal, tipificant el delicte de mutilació genital o ablació.

Així mateix l’article 355 de la Llei d’enjudiciament criminal
menciona l’obligació dels professionals sanitaris d'informar de
l’estat de les dones víctimes de mutilació.

La Llei orgànica 3/2005, de 8 juliol, de modificació de la
Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, per perseguir
extraterritorialment la pràctica de la mutilació genital femenina,
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la considera com un tracte inhumà i degradant, inclosa junt a la
tortura en les prohibicions de l’article 3 del Conveni Europeu
de Drets Humans.

La Llei orgànica 1/2014, de 13 de març, de modificació de
la Llei 6/1985, d'1 de juliol, relativa a la justícia universal,
estableix que és competent actuar quan es doni aquest delicte
quan la víctima sigui espanyola, estrangera resident habitual a
Espanya o el delicte es cometés contra una víctima que, en el
moment de la comissió dels fets, tingués nacionalitat espanyola
o residís habitualment a Espanya, sempre que la persona a la
qual s’imputa la comissió del fet delictiu es trobi en Espanya.

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i l’adolescència, introdueix com a
principi rector de l’actuació administrativa la protecció dels
menors contra qualsevol tipus de violència, inclosa la violència
exercida dins l’àmbit familiar, de gènere, el tràfic d'éssers
humans i la mutilació genital femenina, entre d’altres.

A la nostra comunitat el capítol I del títol V de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes, inclou
la mutilació genital femenina com una forma de violència
masclista.

Amb tot aquest marc normatiu el Govern de les Illes
Balears va elaborar un protocol de prevenció i atenció en les
dones i nines sobre la mutilació genital femenina amb els
objectius d’establir un marc de coordinació dels sistemes
sanitari, educatiu i social per a la prevenció i actuació en la
mutilació genital femenina. Sensibilitzar, formar i capacitar els
professionals d’aquests àmbits per a la prevenció, seguiment i
atenció en la MGF, dissenyar la metodologia per a la
intervenció per a la prevenció i actuació en els casos de la
mutilació genital femenina, promoure espais de comunicació
entre els agents socials implicats, així com fer el seguiment dels
objectius del protocol.

Amb l’Agenda mundial per a 2030 i els objectius de
desenvolupament sostenible, aprovats pels estats membres de
les Nacions Unides, estipulen a l'objectiu 5 l’eliminació de les
pràctiques perjudicials i nocives per a les dones i nines, tals
com el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina.

La mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa
físicament i psicològicament que té greus conseqüències per a
la salut. Pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris,
quists, infeccions, infertilitat, complicacions en el part i mort
dels nadons i de les mares. Així mateix, tenen importants
efectes negatius pel que fa a l'estabilitat emocional de les dones
i la qualitat de les seves relacions afectives i sexuals. La
mutilació genital femenina comprèn aquells procediments que,
de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen
els òrgans genitals femenins. La MGF perpètua la desigualtat
de gènere i la discriminació i afecta seriosament la salut i el
benestar de dones i nenes.

Si ben és cert que el protocol de 2017 de les Illes Balears
contempla una intervenció de desinfibulació abans del part no
forma part d’aquesta reparació la reconstrucció del clítoris a les
dones residents de Balears que han patit MGF.

Per tot això els grups proposants presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, en coordinació amb els consells insulars, un
programa específic que contempli l'atenció psicològica i
l’atenció a la disfunció sexual de les dones que han patit
mutilació genital.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la intervenció quirúrgica que sigui necessària per a
les dones que compleixen els criteris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avaluar el grau d’assoliment dels objectius del
protocol de prevenció i atenció en les dones i nines sobre la
mutilació genital femenina, així com a reforçar aquest protocol
de la mà dels consells insulars, ajuntaments i tots els agents
socials implicats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar fent feina amb les comunitats susceptibles
de practicar mutilació genital a les seves filles per advertir-les
dels riscos per a la salut, que és un delicte amb conseqüències
penals, a més d’una vulneració flagrant dels drets humans de
les nines i dones.

Palma, a 31 de gener de 2022
Les diputades
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

P)
RGE núm. 498/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a retirada i
revocació de la contractació en bloc (en un únic contracte)
de nou centres de salut i substitució per una licitació per
lots d'aquests centres de salut, 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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'estat avançat de
la tramitació de l'expedient de licitació dels nous centres de
salut i la necessitat que aquests centres siguin una realitat al
més aviat possible es fa imprescindible debatre i votar aquesta
iniciativa amb la màxima urgència.

La Conselleria de Salut està tramitant la construcció i gestió
de nou centres de salut de Mallorca en una única contractació
amb import econòmic estimat de 86,4 milions d’euros.

La Llei 9/2017, de contractes del sector públic, incorpora a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de
febrer de 2014. Aquesta norma legal intenta evitar que la
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contractació pública afavoreixi abusivament als grans
operadors i empreses de construcció i prestació de serveis.
Així, la mateixa exposició de motius de la Llei 9/2017
assenyala, per una banda, que a la llei hi figuren com a mesures
de suport a les PIME totes les mesures de simplificació del
procediment i reducció de càrregues administratives,
introduïdes amb l’objectiu de donar un impuls decidit a les
empreses, com a mesures més específiques, s’ha introduït una
nova regulació de la divisió en lots dels contractes (s’ha invertit
la regla general que s’utilitzava fins ara, per tal de justificar en
l’expedient la no-divisió del contracte en lots, fet que ha de
facilitar l’accés a la contractació pública a més empreses); i per
una altra banda, assenyala l'exposició de motius que es dóna un
pas més enllà en establir-se l’obligació per a l’òrgan de
contractació, en els contractes que més acudeixen freqüentment
a la subcontractació, com són els d’obres i de serveis d’un
import determinat, de comprovar el compliment estricte dels
pagaments que el contractista principal fa al subcontractista.

L'article 99 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic en aquest sentit estableix: sempre que la naturalesa o
l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts
mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

Resulta evident, per tant, que d'acord amb la legalitat vigent
les administracions públiques han de procurar realitzar la
contractació per lots per així afavorir que el màxim d'empreses
puguin participar en la licitació i han de procurar garantir que
els subcontractistes no hagin de patir abusos i endarreriments
en el pagament de la feina realitzada dins el marc d'un contracte
públic.

Atès que la licitació conjunta de nou nous centres de salut
xoca frontalment amb l’esperit legal de la contractació per lots,
ja que com a mínim s’hauria d’haver tret una contractació per
cada centre de salut. Atès que aquesta actuació del Govern
balear ha rebut el rebuig i la crítica de les patronals
empresarials de les Illes Balears que han denunciat que aquesta
manera de contractar limita la participació de les nostres
empreses.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aturar la contractació en bloc de nou centres de salut,
revocar i deixar sense efecte aquesta contractació i substituir-la
per una contractació en diferents lots, com a mínim, fent una
contractació individual per cada un dels centres de salut.

Palma, a 31 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

Q)
RGE núm. 499/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a prohibició de la publicitat de vehicles
contaminants, davant la Comissió d'Economia.

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

Ens trobem en un moment de grans compromisos que ens
ha de portar a reduir les nostres emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle (GEI) i a descarbonitzar l'economia en els pròxims
anys. Lluitar contra el canvi climàtic és el pilar fonamental que
ha de guiar les actuacions emanades d'aquest procés
transformador. L'acord, però també el gran repte, és aconseguir
compromisos ferms -públics i privats- abans de 2030, perquè
només així podrem aconseguir la neutralitat climàtica en 2050,
enfortint el nostre paper en l'àmbit europeu i internacional com
un territori pròsper, tant econòmicament com ambientalment,
climàticament i socialment.

Segons l'Inventari Nacional d'emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle del Ministeri per a la Transició Ecologia i el Repte
Demogràfic, aquest sector va ser el responsable del 27,7% de
les emissions totals de GEI del nostre país en 2020. A la
carretera li va correspondre prop del 26% i, d'ell, l'associat a la
contaminació per trànsit urbà és de més del 13%. Aquest sector
és un dels majors consumidors de combustibles fòssils,
generador d'emissions i causant de greus problemes de qualitat
de l'aire que provoquen danys en la salut dels ciutadans.

I és que, a més del CO2, els òxids de nitrogen, altres
compostos i diferents grandàries de partícules que provoca,
impacten i contribueixen no sols al canvi climàtic sinó també
a la qualitat de l'aire, directament relacionada amb el nombre
de morts prematures que cada any suma Europa. Només a
l'estat espanyol van morir més de 40.000 persones per malalties
associades a la contaminació, i més de 300.000 en EU-28.

Abans de 2030, les emissions del sector de la mobilitat han
de reduir-se un 33% i, en termes globals, l'estat ha de reduir-les
un 23% respecte de 1990. Per a descarbonitzar-lo, es durà a
terme un canvi modal que afectarà, segons el Pla Nacional
d'Energia i Clima (PNEC), al 35% dels viatgers-quilòmetre que
avui es realitzen en vehicles de combustió convencional. El Pla
Nacional també inclou l'objectiu d'aconseguir els 5 milions de
vehicles elèctrics per a 2030 -incloent cotxes i furgonetes. Per
això, és fonamental la promoció i el foment de polítiques i
mesures que impulsin la mobilitat elèctrica urbana, la
infraestructura de punts de recàrrega i la conscienciació, al
mateix temps que eliminen progressivament de l'imaginari
empresarial i social l'ús de tecnologies que requereixin la
combustió de combustibles fòssils.

Per la seva part la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi
climàtic i transició energètica, estableix l'obligatorietat
d'implantar zones de baixes emissions abans de 2023 en totes
les ciutats de més de 50.000 habitants i en aquelles de més de
20.000 habitants que tinguin problemes de qualitat de l'aire.
Aquesta llei inclou també objectius específics de
descarbonització i una llista de polítiques i mesures per a
promoure la mobilitat de zero emissions com que en 2030
s'aconsegueixi un 28% d'electrificació del transport.
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A més, el Pla Nacional de Recuperació i Transformació que
s'executarà amb Fons Europeus, impulsa la transformació del
sector cap a la mobilitat elèctrica en tots els seus aspectes. Les
mesures i polítiques incloses en aquest marc estratègic estan
destinades a reduir el consum d'energia final, les emissions de
diòxid de carboni, els òxids de nitrogen i altres micropartícules,
però també pretenen promoure canvis en la mobilitat urbana i
metropolitana, amb una major participació de la forma més
eficient, en detriment de l'ús de vehicles privats de baixa
ocupació, fomentant l'ús compartit.

El context europeu ens urgeix també a emprendre canvis de
gran importància en la indústria de l'automòbil. Per exemple la
Comissió Europea ha inclòs dins del paquet Fit for 55%, la
prohibició de venda de vehicles de combustió interna en tota la
Unió per a 2035. Seguint així l'exemple d'algunes de les
economies més avançades del continent europeu que ja s'han
compromès amb aquest termini o fins i tot molt abans.

Aquests compromisos voluntaris de determinats governs
tenen el suport de l'Agència Internacional de l'Energia. I és que
posar data de caducitat a la tecnologia de combustió interna a
més està econòmicament justificat atès que, en 2027 a tot
tardar, resultarà més barat fabricar furgonetes i automòbils
elèctrics a Europa que vehicles propulsats per combustibles
fòssils en tots els segments, segons un estudi realitzat per
BloombergNEF (BNEF).

Per la seva part el sector també està esperant senyals que
confirmi el rumb de les noves normatives. L'abril de 2021, 27
empreses europees ja van fer una crida perquè els legisladors
comunitaris fixin en 2035 el final de la venda de noves
furgonetes i automòbils de combustió.

La ciutadania està igualment conscienciada sobre la
urgència i importància de dur endavant la transició ecològica
al més aviat possible. Així ho demostren diverses enquestes
recents. Una d'elles, duta a terme per YouGov en 15 urbs
d'Europa va trobar que el 63% dels residents en ciutats a
Europa donen suport a la prohibició, fins i tot amb cinc anys
d'antelació, en 2030. Una altra, feta per 40dB i difosa en el
marc de la COP26, va descobrir que una àmplia majoria estan
a favor de l'abandó del vehicle de combustió: el 89% considera
urgent actuar contra el canvi climàtic i el 63% secunda que
s'avanci a 2035 la prohibició als nous automòbils de gasolina
i diesel. Sense oblidar que Nacionals Unides va instar a tots els
països desenvolupats a deixar de fabricar cotxes de gasolina,
diesel o altres combustibles fòssils en 2035.

En aquest context, la publicitat és utilitzada per a distreure,
retardar i desviar la responsabilitat de la influència sistèmica i
nociva dels vehicles propulsats per motors de combustió fòssil
en la causa climàtica, que algunes vegades inclou l'impuls de
tecnologies similars que només són una rentada de cara i una
solució falsa, justificada per interessos empresarials específics.
La rentada verda i la desinformació estan retardant l'acció
climàtica i posen en perill la consecució dels objectius i
compromisos agrupats entorn del context anteriorment descrit.
Avançar en la progressiva eliminació de la publicitat d'aquesta
mena de vehicles augmentaria la sensibilització de l'opinió
pública sobre els productes i tecnologies responsables del canvi
climàtic i d'altres danys per al medi ambient i la salut de les
persones.

Cal no oblidar que la indústria de l'automòbil és la que més
inverteix en publicitat al nostre país. Per tant, el seu impacte és
més que rellevant. Segons dades de 2019 i la informació
publicada, les marques van dedicar a la compra de publicitat en
mitjans 564 milions d'euros. És el 13% de la inversió
publicitària total executada en aquest any a Espanya, que va ser
de més de 4.200 milions d'euros; segons les dades d'Infoadex.
De fet, l'anunciant més gran d'Espanya és Volkswagen, amb 84
milions d'euros invertits l'any passat; i el quart és el grup PSA,
amb 67 milions. També destinen fortes sumes SEAT (45
milions), Renault (40 milions), Ford (38 milions), Opel o
Toyota (tots dos amb 34 milions). En total, hi ha set marques
de cotxes entre els vint primers anunciants d'Espanya. La
majoria ja han posat en marxa la seva transició al vehicle
elèctric a bateria, amb l'horitzó posat aquesta dècada.

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

Proposició no de llei

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

1. Fixar l'1 de gener de 2025 com a data a partir de la qual
quedarà prohibida la publicitat de vehicles lleugers, comercials
i furgonetes de combustió interna (gasolina, diesel i altres
tecnologies emissores), eliminant els estímuls a la seva compra
que això comporta.

2. Fixar l'1 de gener de 2025 com a data a partir de la qual
quedarà prohibit a Espanya el patrocini cultural, educatiu o
científic de marques o models de vehicles lleugers, comercials
i furgonetes de combustió interna (gasolina, diesel i altres
tecnològiques). A partir d'aquesta data només podran establir
patrocinis aquelles marques o models que siguin zero
emissions. 

3. Establir un compromís governamental a escala estatal per
implementar els anteriors objectius, tenint en compte que la
referència a publicitat i patrocini inclou les següents àrees:

- Publicitat física: qualsevol anunci en mitjans impresos,
televisió, tanques publicitàries, ràdio o publicacions
acadèmiques.
- Publicitat "en línia": qualsevol anunci de xarxes socials o
contingut de marca en totes les plataformes de xarxes
socials o tradicionals.
- Patrocini esportiu: qualsevol patrocini de clubs esportius
o esdeveniments.
- Patrocini cultural: qualsevol patrocini de museus,
institucions artístiques, teatres, locals de música, festivals,
esdeveniments o artistes.
- Patrocini d'institucions educatives: universitats públiques,
escoles o qualsevol institució educativa pública.
- Patrocini de ciència: qualsevol festival de ciència pública
o finançament per a instituts científics públics i
publicacions educatives.

Palma, a 31 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I
INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11709/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pol marí.

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

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

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

Ordre de Publicació
B)

A la Interpel·lació RGE núm. 14923/20, presentada per
la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desplegament del REIB.

El Consell de Ministres va aprovar el Règim Especial de les
Illes Balears, convalidat pel Congrés dels Diputats, a través del
Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, de l’any 2019, fruit de
la negociació i la feina col·lectiva del Govern de les Illes
Balears juntament amb els grups polítics i els agents socials i
econòmics de les Illes Balears.

Des del Govern de les Illes Balears, hem treballat i
continuam treballant en la seva aplicació efectiva i, fins ara,
hem avançat en el seu desplegament principalment en diverses
qüestions en matèria de transport i energia i en l’acord per a
l’aplicació del Factor d’Insularitat previst en el Règim Especial
de les Illes Balears -amb una dotació de 183 milions d’euros
inclosa per primera vegada en els Pressuposts Generals de
l’Estat per a l’any 2022, acordada a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda celebrada el passat 23 de setembre de
2021 a Mallorca.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears continua
treballant en el desplegament total del REIB i la resta
d’inversions i mesures de suport a les Illes Balears per
compensar els costos de la insularitat i el dèficit inversor estatal
a les Illes, a través del mateix RDL i de l’avantprojecte de llei
de mesures fiscals aprovat pel Consell de Ministres, el qual
s’ha de tramitar i aprovar definitivament al Congrés.

En matèria de transport s’han millorat les ajudes del
transport de mercaderies, via decret estatal al febrer de 2020,
que fa que les ajudes cobreixen també el transport entre illes,
i consolida l’augment de les ajudes en el transport de

mercaderies per al sector industrial de Balears, passant del 30%
i 35% al 60% i 65%, i s’estén a tots els productes que es
transformin a les illes.

A més, i tal com recull el REIB, el Govern d’Espanya dona
suport a Balears davant Brussel·les i ja ha demanat a la
Comissió Europea el canvi legal per a augmentar les ajudes al
transport de mercaderies, eliminant la regla que limita aquestes
ajudes. En paral·lel, el ministeri, a més de fer aquesta petició
davant la Comissió Europea, també ha inclòs en un projecte de
decret la mesura de deixar sense efecte la regla de minimis i
ampliar per tant els efectes de la modificació ja feta l’any
passat.

En aquest decret, també s’eleva les ajudes pel transport de
residus a les Illes que passa del 35% al 60%.

En matèria d’energia s’ha constituït la Comissió mixta de
Transició Energètica, i es continua treballant en matèria de
planificació i transició energètica. En aquest àmbit, ja tenim
assegurada la inversió per al segon cable elèctric amb la
Península i el foment de les energies renovables, amb el suport
del Ministeri de Transició Ecològica i que a més tindrà un
volum important d’inversions amb els nous fons europeus
destinant un fons específic dotat amb 230M per a les Illes
Balears.

Palma, 18 de gener del 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2716/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia abonada
en concepte d'ajudes a organitzacions sindicals segons la
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball de 25 de juny de 2020.

D’acord amb la Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, de 25 de juny de 2020, es va
aprovar la convocatòria per concedir ajuts a les organitzacions
sindicals i als sindicats en l’àmbit de les Illes Balears,
publicada al BOIB núm. 117, de 2 de juliol. I la quantia total de
diners abonats va ser de 422.247€.

D’altra banda, i pel mateix concepte, les associacions
patronal van rebre 317.000€.

Palma, 19 de gener de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=27
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Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2717/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia abonada
en concepte d'ajudes a organitzacions sindicals segons la
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball d'1 de juliol de 2020.

D’acord amb la Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, d’1 de juliol de 2020, es va
aprovar la convocatòria per concedir ajuts per al manteniment
d’estructures organitzatives dels sindicats i de les
organitzacions sindicals amb un grau de representació
determinat, en el marc del foment de l’activitat sindical,
publicada al BOIB núm. 122, d’11 de juliol. I la quantia total
de diners abonats va ser de 15.000€.

Palma, 19 de gener de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 4614 a 4616/21, presentades
per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a nombre de noves places públiques de 0-3 anys que es van
creat els anys 2020, 2018 i 2019.

L’any 2015 hi havia 6.936 places 0-3 públiques i l’any 2019
n’hi havia 7.031. Actualment les Illes Balears compten amb
7.265 places públiques 0-3. La previsió és que l’any 2024
comptem amb 1.731 places públiques 0-3 més.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4672/21, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a criteri de distribució de les 516 mascaretes transparents
que la Conselleria d'Educació va adquirir per als centres
amb alumnat amb deficiència sensorial auditiva (DSA).

S’ha facilitat pressupost als centres en el marc del fons
COVID per a l’adquisició d’aquestes mascaretes i els centres
les han incorporat en funció de les necessitats de l’alumnat i els
docents.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4673/21, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a tramitació del procés de licitació per adquisició de 10.000
mascaretes transparents per part de la Conselleria
d'Educació.

S’ha destinat part del pressupost COVID per a cada centre
a l’adquisició de mascaretes transparents perquè entenem que
facilita una millor adequació a les necessitats específiques de
cada centre. És per això que no s’ha tramitat una licitació en
aquest sentit per part de la Conselleria.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5020/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a meritació dels títols d'idiomes estrangers a borsa
d'aspirants a funcionaris interins docents.

L’apartat 2.4 de l’annex 3 del barem, merita única i
exclusivament les titulacions d’un nivell complet d’idioma
determinat obtingudes en centres públics oficials (EOI). El
MERCL inclou titulacions d’entitats privades i d’altres
reconeixements com assoliment de determinades puntuacions
en tests, certificats d’hores, nivells obtinguts a universitats, etc.
L’objectiu en sí de la baremació és poder ordenar els aspirants
en la borsa.

Per una altra banda, la perfilació de B2 en una plaça es
converteix en requisit per poder ocupar-la. Entenem llavors que
un nivell de B2 obtingut en centres públics o en institucions
privades capacita igualment per poder exercir docència i
poder-la ocupar. Ara bé, això no justifica que aquesta
Administració, prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, opti
per donar un pes específic a les titulacions fixades en l’apartat
2.4 de l’annex 3 del barem mèrits.

Per aquests motius, en aquests moments no està previst
realitzar canvis en aquest punt del barem.

Palma, 13 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5021/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accions de l'Institut d'Estudis Baleàrics en
matèria de foment de l'ús del català durant 2020.

Donada la situació totalment excepcional que es va viure
l’any 2020, a causa de la crisi sanitària provocada per la
pandèmia de la COVID-19, va provocar que l’Institut d’Estudis
Baleàrics (IEB) invertís esforços per millorar les aplicacions

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=25
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informàtiques amb l’objectiu d’implementar una oferta de
formació de llengua catalana telemàtica extensiva.

Anualment, l’Institut d’Estudis Baleàrics organitza tres
convocatòries de cursos de llengua catalana, una el mes de
febrer (fins al maig), l’altra durant l’estiu i l’altra el mes
d’octubre (fins al gener). Durant l’any 2020, a causa de l’estat
d’alarma decretat el mes de març, tots els cursos de la
convocatòria de febrer a maig es varen haver de reconvertir en
cursos virtuals. Així mateix, la situació sanitària va obligar a
oferir els cursos de les convocatòries d’estiu i d’octubre de
2020 a gener de 2021 també de manera virtual. Tot i això,
durant tot l’any, l’IEB va dur a terme un total de 105 cursos,
amb 3.348 alumnes, tenint en compte les convocatòries de
febrer-maig, estiu i octubre de 2020-gener de 2021.

A part de les convocatòries ordinàries, durant el febrer de
2020 es va fer una convocatòria específica per al personal
sanitari a tots els hospitals de les Illes Balears, que es va haver
de cancel·lar a causa de la declaració de l’estat d’alarma. El
mes d’octubre de 2019 varen començar uns tallers d’acollida
lingüística, fora de l’horari lectiu, per a joves nouvinguts
d’entre 12 i 17 anys. Aquests tallers, organitzats amb la
col·laboració de la Conselleria d’Educació, es duien a terme en
els centres educatius. També es varen haver de cancel·lar el
mes de març a causa de l’estat d’alarma.

Pel que fa als centres de català, l’estat d’alarma va obligar
a tancar tots els centres de català que gestiona l’IEB i, per
aquest motiu, es va posar en marxa el Centre de Català Virtual.
Es tracta d’un espais virtual d’autoaprenentatge que posa a
l’abast dels usuaris recursos en línia per aprendre català. L’any
2020 hi ha haver 1.756 usuaris inscrits.

A més, l’IEB disposa d’un programa informàtic totalment
gratuït per aprendre català des de casa, el PELC (Programa
d’Ensenyament de la Llengua Catalana). L’any 2020 es varen
connectar al PELC un total de 1.542 usuaris. Quant al Punt
d’Informació de la Llengua Catalana (PICat), durant l’any 2020
va atendre 56 usuaris, entre els quals destacà sobretot
l’Autoritat Portuària de Balears, amb la qual l’any 2020 hi
havia un conveni de col·laboració signat. Altres usuaris que
enviaren documentació per corregir o traduir són l’Institut
Sindical de Cooperació al Desenvolupament – ISCOD Illes
Balears, la Biblioteca Municipal d’Esporles i l’Ajuntament
d’Es Castell, a més dels documents propis de l’IEB.

D’altra banda, l’any 2020 es varen convocar subvencions
per a creadors en l’àmbit de la narrativa, poesia i textos teatrals
en llengua catalana. Així, s’aconsegueix fomentar la creació i
producció de textos en llengua catalana.

Palma, 18 de gener de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5022/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accions de l'Institut d'Estudis Baleàrics en
matèria de formació de llengua catalana per a la població
adulta fora dels ensenyaments reglats durant 2020.

Durant l’any 2020, com cada any, l’IEB va gestionar tres
convocatòries de cursos de català:

a) Una durant els mesos de febrer a maig, en què, com és
habitual, es varen fer cursos de tots els nivells de coneixement
generals (A1, B2, C1 i C2) i del llenguatge d’especialitat del
qual la Direcció General de Política Lingüística organitza
(llenguatge administratiu).

b) Una altra durant l’estiu, dels nivells A1, A2 i B2,
c) I la darrera, durant els mesos d’octubre de 2020 a gener

de 2021, dels mateixos nivells que es feren a la convocatòria de
febrer a maig.

Aquests cursos s’oferien en tres modalitats: presencials (tots
els nivells) o semipresencials i a distància (nivells B2, C1, C2
i llenguatge administratiu).

A causa de l’estat d’alarma decretat el mes de març, tots els
cursos de la convocatòria de febrer a maig es varen haver de
reconvertir en cursos virtuals. Així mateix, tots els cursos de les
convocatòries d’estiu i d’octubre de 2020 a gener de 2021 ja
només es varen oferir de manera virtual.

Durant tot l’any, l’IEB va dur a terme un total de 105 cursos
generals, amb 3.384 alumnes, sumant les dades de les
convocatòries de febrer-maig, estiu i octubre de 2020-gener de
2021.

A part de les convocatòries ordinàries de cursos generals,
durant el febrer del 2020 es va fer una convocatòria específica
per al personal sanitari a tots els hospitals de les Illes Balears,
que es va haver de cancel·lar el mes de març a causa de la
declaració de l’estat d’alarma.

A més, l’octubre de 2019 varen començar uns tallers de
català, fora de l’horari lectiu, per a joves nouvinguts d’entre 12
i 17 anys. Aquests tallers, organitzats amb la col·laboració de
la Conselleria d’Educació, es duien a terme en els centres
educatius i havien de durar fins al final del mes de març de
2020, però també es varen haver de cancel·lar un poc abans a
causa de l’estat d’alarma.

Com a complement dels cursos, l’IEB disposa a centres
d’autoaprenentatge de català, un dels quals es troba a
Ciutadella. Aquests centres són espais dotats de mitjans i
materials per facilitar l’aprenentatge individualitzat del català
i s’ajusten a les necessitats i al ritme personal de cada aprenent.
Els usuaris hi poden assistir quan volen i les hores que volen en
la franja horària de cada centre. L’assessor del centre els guia
en l’aprenentatge, els corregeix les expressions escrites i
organitza sessions de conversa.

A causa de la situació derivada de la pandèmia de
COVID-19, l’any 2020 es varen haver de tancar els centres de
català i, per això, es va posar en marxa el Centre de Català
Virtual, per poder continuar atenent els usuaris i oferir el servei
a totes les persones interessades.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=25
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Palma, 20 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5023/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a sol·licituds de plaça als cursos de l'IEB de català
per a adults a Menorca.

L’IEB (abans Cofuc) des del curs escolar 2005-2006,
organitza cursos de llengua catalana. Tots aquests cursos en fan
partint d’una sol·licitud dels ajuntaments.

L’IEB envia una convocatòria a tots els ajuntaments de les
illes i les ajuntaments es posen en contacte amb l’IEB i
sol·liciten els cursos que els interessen. A partir d’aquesta
sol·licitud, ambdues institucions signen un conveni de
col·laboració.

En els darrers anys, no hi ha hagut cap ajuntament de
Menorca que hagi sol·licitat cursos a l’IEB. Ara bé, això no vol
dir que no hi hagués alumnes menorquins inscrits en els cursos
que s’oferien a distància (B2, C1, C2 i llenguatge
administratiu).

A partir de la convocatòria d’estiu de 2020, en els cursos de
tots els nivells, es varen oferir de manera virtual els cursos de
tots els nivells a causa de la pandèmia.

D’altra banda, entre els mesos d’octubre de 2019 i fins a la
declaració de l’estat d’alarma, es varen dur a terme tallers per
a joves nouvinguts d’entre 12 i 17 anys, concretament se’n
feren tres a Menorca, dos a Maó i un a Ciutadella, amb un total
de 71 alumnes inscrits.

Palma, 20 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5024/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a persones sense plaça als cursos de l'IEB de català
per a adults a Menorca.

La inscripció al cursos de l’IEB es fa exclusivament de
manera telemàtica. En aquest cas, la gent interessada a fer un
curs de català que no pot obtenir plaça es pot apuntar a una
llista d’espera, però, atès que en la convocatòria de febrer-maig
de 2020 no hi havia cursos presencials a Menorca i en les altres
convocatòries de l’any tots els cursos eren virtuals, a l’hora
d’apuntar-se a la llista d’espera no era pertinent demanar en
lloc de procedència de les persones interessades.

La finalitat d’aquesta llista és que, sempre que sigui
possible, la gent que es vol inscriure a un curs que tengui plaça.
La manera de solucionar-ho és crear cursos nous o bé oferir les
places que van quedant vacants per renúncies.

D’altra banda, quan ja no hi ha places disponibles, se’ls
ofereix l’opció dels centres d’autoaprenentatge gestionats per
l’IEB. En el cas de Menorca, n’hi ha un a Ciutadella.

Palma, 20 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5025/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a recursos humans de l'IEB dedicats a la formació
de llengua catalana per a la població adulta a Menorca.

L’IEB disposa de dos tècnics dedicats a la gestió de tots els
cursos que organitza. A part, gestiona, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Ciutadella, el Centre d’Autoaprenentatge de
Ciutadella, conduït per un assessor lingüístic de l’IEB, i el
Centre de Català Virtual, atès pels quatre assessors de la xarxa
de centres d’autoaprenentatge de català de l’IEB.

Palma, 20 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5026/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a grup de treball en l'àmbit de la promoció de la
política lingüística prevista a la Declaració de Palma.

Des del juny de 2019 s’han produït, en el marc de la
Declaració de Palma, les següents reunions presencials dels
màxims responsables de Política Lingüística des tres governs
signants, acompanyats dels equips respectius:

- 7 de febrer de 2020, 11 hores, seu de la Direcció
General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.
- 21 d’octubre de 2021, 16 hores, seu de la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Cal fer notar que la situació de pandèmia no ha permès
complir durant aquest període amb l’acord de fer una reunió
quadrimestral rotatòria (una a l’any a cada territori).

Fruit d’aquestes reunions, s’han constituït diferents grups de
treballs tècnics per tractar temes específics, com a ara els
sistemes d’acreditació de coneixements de català.

Al marge de les trobades presencials amb els equips
corresponents, durant el període indicat els responsables de
Política Lingüística dels tres governs signants han mantingut les
següents reunions per via telemàtica:

- 28 de juliol de 2021, 16 hores.
- 30 de setembre de 2021, 11.30 hores.

Palma, 14 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5027/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a actuacions en matèria de política lingüística dutes
a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat valenciana.

En el marc de la Declaració de Palma, s’han dut a terme,
entre altres, les següents actuacions en matèria de política
lingüística:

- Compartició de la campanya “I tu, jugues en català?”,
del Consorci per a la Normalització Lingüística, que té com
a objectiu donar a conèixer l’oferta de jocs i juguetes en
català i fomentar-ne l’ús i el consum.
- Celebració de l’Any Fabra i publicació de llibre Fabra,
Sanchis Guarner i Moll: la construcció d’una llengua
moderna de cultura des de la diversitat.
- Tramesa conjunta al Consell d’Europa del 5è Informe
de compliment de la Carta Europea de Llengües Regionals
o Minoritàries i preparació de la visita del Comitè
d’Experts.
- Cessió dels materials de diferents tallers de
sensibilització impartits pel Consorci per a la Normalització
Lingüística a diferents col·lectius professionals, com per
exemple “La comunicació entre metges i pacients”.
- Celebració de la VII i la VIII Viquimarató de la Llengua
Catalana, juntament amb institucions i entitats del conjunt
del domini lingüística català.
- Compartició de les rutes “Els Camins del Català”, i en
particular de les “Rutes de les Homilies d’Organyà”, un
trajecte pels territoris de parla catalana amb indrets i
persones que han contribuït a configurar la llengua catalana.
- Coordinació de les enquestes d’usos lingüístics als
diferents territoris.
- Impuls del català a les tecnologies de la veu, com el
projecte AINA. Promoció de la recollida de dades
lingüístiques que es puguin utilitzar per a l’entrenament de
sistemes de reconeixement del llenguatge i síntesi de veu.
- Celebració de l’Any Fuster.
- Declaració conjunta de suport a qüestions com la
recuperació de la presència del català en els cursos
d’acollida lingüística OLS adreçats a estudiants en
intercanvis europeus o la protecció del català a la Llei de
l’audiovisual estatal.
- Versions úniques de documentació i webs de l’Estat
espanyol.
- Millores en els sistemes d’acreditació de coneixements
del català i en particular en l’accés dels ciutadans a la
informació.
- Suport conjunt a projectes externs, com ara
l’actualització de la digitalització del Diccionari
català-valencià-balear o la digitalització de l’Onomasticon
Cataloniae.

D’altra banda, s’han compartit iniciatives com joves i
xarxes, cinema, empresa i consum, ràdio i televisió, justícia,
senyalització viària o oficines de garanties i drets lingüístics.
Igualment, s’ha traslladat la informació relativa a les diferents
línies de subvencions existents a cada govern o s’ha facilitat
documentació com els informes de política lingüística de la
Generalitat de Catalunya, ponències del Consell Social de la
Llengua Catalana de les Illes Balears o les propostes del grup
d’aprenentatge col·laboració de l’EBAP plasmades en el

document “Esborrany de pla interinstitucional per a la
dinamització juvenil i lingüística en l’àmbit de la creació i el
consum de continguts digitals en català a les Illes Balears”.
També s’han analitzat qüestions que afecten els diferents
territoris, com la traducció i la interpretació jurades o l’ús de la
toponímia a Google Maps.

Palma, 14 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5155/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'empreses
i autònoms que no es podran beneficiar de les ajudes
COVID per no estar al corrent de pagament amb la
Seguretat Social o amb Hisenda.

Els expedients que han estat denegats per no estar al corrent
de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social són 615.

Palma, 31 de gener de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5931/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a condicions de continuïtat, de freqüència, de
capacitat i de preu que es considerin el mínim indispensable
per garantir un servei suficient a la ruta entre Alcúdia i
Ciutadella.

La Llei 11/2010 de transport marítim no ha estat encara
desenvolupada. Actualment, el Govern Balear està ultimant un
esborrany que s’espera que sigui posat a exposició pública
durant el primer trimestre d’aquest any.

En aquest decret es definiran les condicions mínimes
indispensables per a garantir un servei suficient i tot això tenint
en compte el que s’estableix en l’article 14.4 en el que no
suposaran per si mateix cap variació del règim de llibertat de
prestació, ni la imposició d’OSP en aquests trajectes ni sobre
els prestadors.

En conclusió, aquestes condicions es fixaran via
reglamentària en el Decret que s’està tramitant per part del
Govern. En l’actualitat, l’única condició és la garantia de
duració de prestació del servei no inferior a dotze mesos.

Palma, 10 de gener de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 5985 a 5990/21, presentades
pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a nombre d'alumnes matriculats a sisè de
primària a centres públics i a centres concertats, a nombre
d'alumnes de famílies d'origen extracomunitari matriculats
a sisè de primària a centres públics i a centres concertats i
a nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials
matriculats a sisè de primària a centres públics i a centres
concertats.

Any acadèmic tipus de centre alumnat sisè
2021 C 237
2021 CC 3.756 
2021 CEIP CEIPIEE    7.591
2021 M CEIPIES  86
2021 O  48
2021 CP  53

Any acadèmic tipus de centre Extracomunitari 
sisè

2021 C    8
2021 CC 310 
2021 CEIP CEIPIEE 1.086
2021 M CEIPIES  27
2021 O  15
2021 CP  19

Tipus de centre NEE sisè
C      2
CEIPIEEM      3
CEIP   311
CC   125
CEIPIESO       2
CP       3

Palma, 11 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5992/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a relació de PERTE respecte dels quals la CAIB o
qualsevol dels seus organismes dependents s'ha acreditat
com a entitat interessada.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ni cap dels
seus organismes dependents s’ha acreditat com a entitat
interessada en el Registre estatal d’entitats interessades en els
Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació
Econòmica que es crea mitjançant el Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, atès que no ha
estat posat en marxa encara. L’apartat quart de l’article 9
estableix que es faculta al titular del Ministeri d’Hisenda per al
desenvolupament reglamentari del registre i als ministres
competent per raó de la matèria en relació amb cada un dels
PERTE per al desenvolupament reglamentari de cada secció
del Registre i aquest desenvolupament no s’ha produït encara.

Palma, 23 de desembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 6209 a 6249 i 6269/21,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a mitjana d'hores
lectives que corresponent a cada docent dels IES de les Illes
Balears per al curs 2021-2022 sense incloure el
departament d'orientació.

D’acord amb les instruccions sobre l’horari general dels
centres educatius de les Illes Balears el nombre de períodes
lectius dels professors ha de ser entre 18 i 21 hores. S’entén
com a períodes lectius: la docència directa als alumnes, les
hores de l’equip de suport, la dedicació a l’equip directiu, la
dedicació a les coordinacions, la reducció dels majors de 55
anys, la dedicació dels caps de departament, els períodes de
FCT, l’assignació per als centres d’atenció preferent i la
dedicació al Programa de Millora i Transformació. La mitjana
d’hores lectives del professorat de secundària és de 19. La
mitjana de períodes de docència directa amb els alumnes dels
professors de l’IES és de: 16,5, inclosos els períodes de l’equip
de suport. La Conselleria al procés de quotes dona totes les
hores per a aquests conceptes i determina el nombre de
professors que s’han d’assignar, llavors els equips directius les
distribueixen entre els professors d’acord amb les
característiques i les necessitats de cada centre.

Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 6471/21, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis prevists
a la nova Llei d'educació de les Illes Balears pel que fa a les
delegacions territorials d'educació a les Illes Balears.

Està previst incrementar la responsabilitat de les
delegacions en matèria de transport escolar, infraestructures,
escolarització, coordinació amb l’IBISEC, cooperació amb els
consells insulars i els ajuntaments, serveis de menjador, etc.
Així mateix, la previsió és que passin a ser direccions
territorials.

Palma, 30 de desembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá
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Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6577/21, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a impartició de religió
islàmica.

S’ha contractat una sola persona i s’ha seguit el
procediment habitual de  contractació de docents interins.

Palma, 30 de desembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 7065/21, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a requisits exigits al
personal docent que impartirà religió islàmica a centres
públics.

Per a l’ensenyament als centres educatius de religió islàmica
es requereix titulació universitària, com en el cas de catòlica.
També han de tenir el corresponent títol de català. Així mateix,
han de comptar amb la mateixa formació pedagògica i didàctica
que la resta de professorat en el cas de secundària i es compten
com a mèrits el mateix que en el cas de religió i altres
assignatures, és a dir: experiència, titulació i formació. En el
cas de religió catòlica és necessària la DECA i a la islàmica és
necessària la declaració d’idoneïtat per a l’ensenyament de
religió islàmica. En aquests moments hi ha contractada una
docent interina en totes les Illes Balears per a l’ensenyament de
la religió islàmica.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7066/21, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preparació específica del
personal docent que impartirà religió islàmica a centres
públics.

Es requereix titulació universitària, com en el cas de
catòlica. També han de tenir el corresponent títol de català.
Així mateix, han de comptar amb la mateixa formació
pedagògica i didàctica que la resta de professorat en el cas de
secundària i es compten com a mèrits el mateix que en el cas de
religió i altres assignatures, és a dir: experiència, titulació i
formació. En el cas de religió catòlica és necessària la DECA
i a la islàmica és necessària la declaració d’idoneïtat per a
l’ensenyament de religió islàmica. 

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7490/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control sobre les places
municipals subvencionades d'educació de 0-3 anys.

Els 9.000 són per a la creació de la plaça, és a dir, la
infraestructura i equipament del centre i la plaça en qüestió. En
aquest sentit, no té una repercussió en el cost de funcionament
un cop la plaça es troba en funcionament. D’altra banda, els
titulars d’aquests centres són les Administracions Locals i per
tant són elles que a través dels preus públics determinen el cost
de les places per a les famílies. Per tant, cada Ajuntament
decideix quina part subvenciona per a cada família. Ara bé, en
el marc de l’ampliació per part del Govern de les Illes Balears
de l’oferta educativa i per tal d’assegurar que qualsevol família
amb dificultats socioeconòmiques pugui accedir a una plaça el
Govern de les Illes Balears ha posat en marxa una sèrie
d’actuacions conjuntament amb la FELIB: proposar als
ajuntaments un reglament de preus públics bonificats en funció
de la renta familiar i la seva situació socioeconòmica, un
sistema d’assessorament als municipis interessats per a l’estudi
de costs dels centres i uns ajuts als ajuntaments per assumir per
part del Govern el 80% del cost de les bonificacions que
realitzen els ajuntaments en els preus públics. Des del Govern
de les Illes Balears tenim com a prioritat l’increment de l’oferta
de places d’educació de 0-3.

Palma, 14 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 7853 a 7861 i 7863 a 7871/21,
presentades pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a prova pilot d'oci
nocturn que es va realitzar al Hard Rock Hotel d'Eivissa (1
a 9) i al Social Club de Palma (1 a 9).

La prova pilot d’oci nocturn al Hard Rock Hotel d’Eivissa,
així com el Social Club de Palma, eren unes proves per
comprovar la factibilitat i aplicabilitat dels protocols de
seguretat i salut laboral en l’entorn dels establiments d’oci
nocturn, així com comprovar que els procediments operatius
s’ajusten als anomenats protocols. En aquest sentit, les proves
van donar en ambdós casos resultats satisfactoris, rebent un
feedback positiu de les dues empreses organitzadores així com
dels sindicats involucrats respecte a les mesures i protocols
establerts. En aquest sentit, es tractaven de proves pilot
d’operativa, i no sanitàries. Degut a això, no s’han realitzat
PCR als clients posteriors a la celebració de la prova pilot, ja
que no era l’objecte d’aquest.

De totes maneres, les proves es van preparar i desenvolupar
per crear entorns segurs, de forma que els assistents havien de
presentar una prova diagnòstica (un test d’antígens o PCR) o bé
el certificat COVID de vacunació. Els treballadors també es
feien tests PCR en incorporar-se i antígens cada 72 hores.

Les proves pilot del Hard Rock i el Social Club van
congregar, respectivament 1.263 i poc més de 200 persones,
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estant limitat l’aforament a un 50% a l’interior dels
establiments. Aquestes proves contemplaven un aforament
limitat, amb mascareta FPP2 obligatòria excepte en el moment
de consumir. La consumició només es podia realitzar assegut
a la taula: ni dret ni a la barra. A més, els companys de taula
havien de mantenir en tot moment la distància mínima de
seguretat. Hi va haver pista de ball oberta tot i que amb
restriccions: el màxim era de 20 persones a la pista de ball
controlat del personal de l’establiment.

Totes les mesures dels plans pilots van ser consensuades
prèviament amb el sector i, posteriorment amb l’obertura de
l’activitat de l’oci nocturn, han sigut implementades en el dia
a dia de l’empresa un cop demostrada la seva idoneïtat. Al ser
una prova pilot operativa, amb la intenció de comprovar la
factibilitat de les mesures sanitàries aprovades amb el sector,
no s’ha elaborat informe posterior, ja que s’ha rebut el
feedback satisfactori de part de l’empresariat. De fet, arrel del
bon resultat i aplicabilitat dels protocols consensuats i a
l’aprovació, per part del TSJB, del requeriment del certificat
COVID per accedir als establiments d’oci nocturn, s’ha pogut
reobrir el sector amb les màximes garanties.

Palma, 8 de novembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8002/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a període temporal
de referència establert a l'acord de la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda sobre el factor d'insularitat.

El període de referència del Factor d’insularitat fou el
comprès entre 2015 i 2018. No s’utilitzaren dades prèvies a
2015 perquè en aquest any es comencen a incloure les
inversions territorialitzades de les entitats subjectes a
pressupost estimatiu.

L’últim considerat és 2018, encara que ja està disponible la
informació de la inversió directa de l’Estat fins a 2020, pel fet
que no es disposa d’algunes de les dades de les transferències
de capital realitzades per als següents exercicis.

Palma, 21 de gener de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8003/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a garanties de
l'execució efectiva dels fons assignats a l'acord de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda sobre el factor
d'insularitat.

El Govern de l’Estat consigna aquest import al Projecte de
PGE. La selecció de projectes que es poden finançar amb el FI
la realitza la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda i

l’execució depèn de la institució responsable del projecte, que
majoritàriament seran institucions de les illes. Per tant,
l’execució depèn en gran mesura de la capacitat del Govern de
les Illes Balears per executar (l’Estat el que fa és garantir els
recursos). En qualsevol cas, la Llei 4/2019 a l’article 20.3
estableix la possibilitat de reprogramar els projectes:

"3. En tot cas, els projectes a què es refereixen els apartats
anteriors podran ser objecte de reprogramació respecte de
les inversions o actuacions inicialment previstes, amb la
finalitat d’una millor i més plena consecució de la fi
essencial de pal·liar la incidència del fet insular en els
objectius esmentats de creixement econòmic i millora de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l’íntegra execució
de totes i cadascuna de les dotacions anuals del factor
d’insularitat."

Palma, 21 de gener de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8005/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a percentatge
d'execució de la despesa pública del sector públic estatal al
capítol 6 "inversions reals" i l'execució de l'article 75
"transferències de capital a comunitats autònomes".

La resposta és afirmativa. L’Estat publica l’execució dels
PGE a la seva web fins a 2020 (l’execució parcial de 2021).

La inversió de l’Estat presenta una variabilitat important
d’un exercici a un altre. Per això, és convenient utilitzar un
període ampli per al seu càlcul. No s’empren dades prèvies a
2015 perquè en aquest any es comencen a incloure les
inversions territorialitzades de les entitats subjectes a
pressupost estimatiu.

Palma, 21 de gener de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8006/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia del factor
d'insularitat que s'hagués establert a l'acord de la Comissió
Mixta d'Economia i Hisenda sobre el factor d'insularitat si
el període temporal de referència hagués estat de 2010 a
2020.

El període de referència del Factor d’insularitat fou el
comprès entre 2015 i 2018. No s’utilitzaren dades prèvies a
2015 perquè en aquest any es comencen a incloure les
inversions territorialitzades de les entitats subjectes a
pressupost estimatiu.

L’últim any considerat és 2018, encara que ja està
disponible la informació de la inversió directa de l’Estat dins a
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2020, pel fet que no es disposa d’algunes de les dades de les
transferències de capital realitzades per als següents exercicis.

Palma, 21 de gener de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 8336 a 8801/21, presentades
pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a menús
escolars segons especificitats religioses.

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

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

La Resolució de 9 de setembre de 2002 del conseller
d’Educació i Cultura, per la qual es regulen l’organització i el
funcionament del servei escolar als centres públics no
universitaris, a l’article 3 estableix que correspon a la comissió
de menjador aprovar els menús en base a la següent normativa:

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

Tercer 

Orientacions bàsiques per a l’elaboració dels menús 

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

web del Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional.

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

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

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

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

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 9683/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt,
relativa a convocatòria d'ajudes per a nous emprenedors
2020.

Com és sabut, la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular és un departament
relativament petit, que constava de 18 treballadors en el
moment de l’esclat de la pandèmia.

Aquesta DG, amb poca tradició en la gestió i tramitació
d’ajuts a gran escala, s’ha vist molt tensada durant la pandèmia
degut a totes les convocatòries extraordinàries tant
autonòmiques com estatals que ha hagut de gestionar, a més de
les ordinàries (com és el cas de les ajudes
d’internacionalització o les distintes línies d’ajuda al
cooperativisme), com és el cas dels ajuts per a la compra de
purificadors d’aire i mesuradors de CO2, el Pla d’ajuts
d’acompanyament als sectors més afectats per la COVID (en
col·laboració amb els Consells Insulars).
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- Ajuts per a la compra de purificadors d’aire i mesuradors de
CO2.
- Pla d’ajuts d’acompanyament als sectors més afectats per la
COVID.
- RD-LI 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19 (855 milions d’euros).

A causa de totes aquestes actuacions, els 18 treballadors del
departament ha quedat sobrepassat per la feina, motivant un
projecte d’inversió al desembre de 2020 per corregir aquest
dèficit de personal mitjançant la contractació de 8 treballadors
més per realitzar els tràmits. Així mateix, la convocatòria de
fons estatals dels 855 milions d’euros ha exigit a
l’administració innovar en el procés d’adjudicació dels ajuts,
mitjançant la firma d’un conveni amb l’ATIB per a la
tramitació dels expedients per tal d’agilitzar el procés, ja que el
personal i l’experiència de l’ATIB en aquest tipus de tràmits
supera àmpliament la capacitat de la direcció general de
Promoció Econòmica. Per tot això, no ha sigut possible renovar
el Pla d’autoocupació i emprenedoria, degut a la falta de fons
i de personal per fer front a totes les convocatòries ordinàries
i extraordinàries realitzades durant la pandèmia.

Palma, 10 de gener de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 9684/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt,
relativa a convocatòria d'ajudes per a nous emprenedors
2021.

El nou Pla d’Autoocupació i Emprenedoria es publicarà
durant el primer trimestre de 2022, de manera orientativa es
preveu publicar-lo al febrer.

D’aquest pla ja s’ha avançat un paquet de mesures i ajudes
que engloba 2 línies i que està finançat amb fons europeus del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

La primera de les línies anunciades és la Línia Inicia,
orientada a persones en situació d’atur i inscrites al SOIB abans
de l’inici d’activitat per a impulsar-les a iniciar una activitat per
compte propi com a alternativa ocupacional.

L’altra marxa és la Línia Consolida, orientada a enfortir la
posició dels negocis que ja estan en marxa però que degut a les
circumstàncies estan passant per dificultats per tal de donar-los
una segona oportunitat.

Dins aquesta darrera mesura, es concreten diversos
escenaris possibles:

- Reorientar projectes d’autoocupació per aconseguir més
viabilitat econòmica.
- Afavorir que la persona titular del projecte
d’autoocupació contracti un primer treballador o
treballadora.
- Afavorir la inserció laboral de treballadors autònoms
col·laboradors, per facilitar l’entrada de familiars en el
negoci de l’autònom.

Palma, 11 de gener de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 9724 a 9726/21, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari  Ciudadanos, relatives a programa de
detecció precoç del càncer de mama a les Illes Balears, anys
2019, 2020 i 2021.

Programa de detecció precoç càncer de mama a les Illes
Balears, any 2019

Ponent 
Citades total: 6.742
Gener 524, febrer 519, març 673, abril 567, maig 690, juny
620, juliol 426, agost 153, setembre 666, octubre 818,
novembre 674, desembre 412. 

Assistides total: 5.436
Gener 466, febrer 476, març 527, abril 469, maig 546, juny
500, juliol 359, agost 139, setembre 523, octubre 574,
novembre 508, desembre 349

Migjorn  
Citades total: 9.305
Gener 670, febrer 914, març 938, abril 781, maig 997, juny
979, juliol 595, agost 219, setembre 951, octubre 926,
novembre 872, desembre 463. 

Assistides total: 6.399
Gener 455, febrer 648, març 703, abril 526, maig 695, juny
618, juliol 344, agost 168, setembre 652, octubre 639,
novembre 633, desembre 318.

Llevant 
Citades total: 7.084
Gener 407, febrer 669, març 720, abril 648, maig 757, juny
759, juliol 486, agost 177, setembre 745, octubre 696,
novembre 597, desembre 423. 

Assistides total: 5.159
Gener 299, febrer 527, març 497, abril 446, maig 503, juny
590, juliol 380, agost 134, setembre 551, octubre 498,
novembre 414, desembre 320.

Tramuntana 
Citades total: 6.120
Gener 617, febrer 620, març 641, abril 539, maig 713, juny
653, juliol 357, agost 158, setembre 625, octubre 473,
novembre 313, desembre 411. 

Assistides total: 4.366
Gener 432, febrer 445, març 455, abril 363, maig 491, juny
441, juliol 227, agost 115, setembre 485, octubre 362,
novembre 232, desembre 318.

Menorca 
Citades total: 4.017
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Gener 422, febrer 439, març 436, abril 411, maig 506, juny
230, juliol 226, agost 0, setembre 437, octubre 513,
novembre 248, desembre 239. 

Assistides total: 2.922
Gener 319, febrer 327, març 338, abril 296, maig 296, juny
148 juliol 89, agost 0, setembre 307, octubre 406,
novembre 196, desembre 200.

Eivissa 
Citades total: 6.551
Gener 374, febrer 624, març 705, abril 648, maig 757, juny
482, juliol 398, agost 134, setembre 627, octubre 643,
novembre 731, desembre 428. 

Assistides total: 2.922
Gener 280, febrer 440, març 476, abril 445, maig 503, juny 256
juliol 226, agost 95, setembre 390, octubre 421, novembre 480,
desembre 329.

Formentera  
Citades total: 187
Gener 5, febrer 21, març 20, abril 17, maig 31, juny 24,
juliol --, agost --, setembre 20, octubre 21, novembre 23,
desembre 5. 

Assistides total: 174
Gener 5, febrer 21, març 20, abril 17, maig 31, juny 24
juliol --, agost --, setembre 19, octubre 20, novembre 23,
desembre 5.

Balears 
Citades total: 40.096
Gener 3.019, febrer 3.806, març 4.133, abril 3.611, maig
4.451, juny 3.747, juliol 2.488, agost 841, setembre 4.071,
octubre 4.090, novembre 3.458, desembre 2381. 

Assistides total: 28.797
Gener 2.256, febrer 2.884, març 3.016, abril 2.562, maig
3.062, juny 2.569, juliol 1.625, agost 651, setembre 2.927,
octubre 2.920, novembre 2.486, desembre 1.839.

Programa de detecció precoç càncer de mama a les Illes
Balears, any 2020

Ponent 
Citades total: 4.027
Gener 584, febrer 678, març 305, abril-maig --, juny 167,
juliol 365, agost 334, setembre 334, octubre 503, novembre
413, desembre 354. 

Assistides total: 3.413
Gener 471, febrer 492, març 237, abril-maig --, juny 156,
juliol 330, agost 303, setembre 298, octubre 465, novembre
385, desembre 276.

Migjorn 
Citades total: 6.455
Gener 679, febrer 966, març 491, abril-maig --, juny 252,
juliol 505, agost 484, setembre 715, octubre 897, novembre
775, desembre 691. 

Assistides total: 5.304
Gener 497, febrer 717, març 293, abril-maig --, juny 236,
juliol 455, agost 429, setembre 661, octubre 794, novembre
720, desembre 502.

Llevant  
Citades total: 3.804
Gener 503, febrer 674, març 424, abril-maig --, juny 128,
juliol 368, agost 336, setembre 352, octubre 342, novembre
398, desembre 279. 

Assistides total: 3.005
Gener 387, febrer 459, març 181, abril-maig --, juny 102,
juliol 316, agost 299, setembre 314, octubre 320, novembre
377, desembre 250.

Tramuntana 
Citades total: 4.293
Gener 560, febrer 598, març 314, abril-maig --, juny 146,
juliol 439, agost 416, setembre 561, octubre 558, novembre
418, desembre 283. 

Assistides total: 3.586
Gener 421, febrer 458, març 186, abril-maig --, juny 131,
juliol 378, agost 374, setembre 516, octubre 526, novembre
392, desembre 204.

Menorca 
Citades total: 3.000
Gener 448, febrer 462, març 217, abril-maig --, juny 105,
juliol 334, agost 295, setembre 294, octubre 335, novembre
295, desembre 215. 

Assistides total: 2.570
Gener 354, febrer 357, març 160, abril-maig --, juny 95,
juliol 299, agost 270, setembre 283, octubre 313, novembre
269, desembre 170.

Eivissa 
Citades total: 4.187
Gener 608, febrer 571, març 321, abril-maig --, juny 168,
juliol 483, agost 416, setembre 459, octubre 440, novembre
439, desembre 282. 

Assistides total: 3.367
Gener 429, febrer 382, març 163, abril-maig --, juny 149,
juliol 429, agost 377, setembre 421, octubre 409, novembre
417, desembre 191.

Formentera 
Citades total: 208
Gener 24, febrer 228, març 11, abril-maig --, juny 16, juliol
30, agost 23, setembre 23, octubre 26, novembre 20,
desembre 13. 

Assistides total: 195
Gener 23, febrer 20, març 11, abril-maig --, juny 13, juliol
29, agost 22, setembre 23, octubre 23, novembre 19,
desembre 12.
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Balears 
Citades total: 25.974
Gener 3.406, febrer 3.971, març 2.083, abril-maig --, juny
982, juliol 2.514, agost 2.304, setembre 2.738, octubre
3.101, novembre 2.758, desembre 2.117. 

Assistides total: 21.440
Gener 2.582, febrer 2.885, març 1.231, abril-maig --, juny
882, juliol 2.236, agost 2.074, setembre 2.516, octubre
2.850, novembre 2.579, desembre 1.605.

Programa de detecció precoç càncer de mama a les Illes
Balears, any 2020

Ponent 
Citades total: 5.379
Gener 352, febrer 475, març 758, abril 597, maig 801, juny
778, juliol 415, agost 49, setembre 671, octubre 483. 

Assistides total: 4.363
Gener 288, febrer 393, març 609, abril 480, maig 650, juny
655, juliol 319, agost 45, setembre 548, octubre 376.

Migjorn 
Citades total: 8.021
Gener 678, febrer 889, març 1.094, abril 830, maig 1.068,
juny 1.034, juliol 554, agost 49, setembre 1.079, octubre
746.

 
Assistides total: 6.616
Gener 522, febrer 706, març 908, abril 678, maig 918, juny
847, juliol 465, agost 43, setembre 895, octubre 634.

Llevant 
Citades total: 3.548
Gener 299, febrer 399, març 459, abril 320, maig 417, juny
505, juliol 277, agost 49, setembre 547, octubre 276. 

Assistides total: 2.972
Gener 277, febrer 380, març 373, abril 242, maig 325, juny
420, juliol 229, agost 37, setembre 446, octubre 243.

Tramuntana 
Citades total: 3.702
Gener 348, febrer 476, març 521, abril 353, maig 499, juny
499, juliol 260, agost 47, setembre 480, octubre 219. 

Assistides total: 2.970
Gener 267, febrer 409, març 428, abril 280, maig 395, juny
404, juliol 202, agost 34, setembre 374, octubre 177.

Menorca 
Citades total: 2.781
Gener 237, febrer 332, març 368, abril 274, maig 390, juny
415, juliol 222, agost 24, setembre 325, octubre 194. 

Assistides total: 2.357
Gener 187, febrer 280, març 314, abril 224, maig 330, juny
359, juliol 185, agost 24, setembre 282, octubre 172.

Eivissa 
Citades total: 3.754
Gener 304, febrer 452, març 383, abril 382, maig 489, juny
550, juliol 324, agost 50, setembre 546, octubre 274.

Assistides total: 3.029
Gener 224, febrer 383, març 313, abril 304, maig 392, juny
442, juliol 266, agost 43, setembre 439, octubre 223. 

Formentera 
Citades total: 199
Gener 15, febrer 21, març 25, abril 39, maig 40, juny 15,
juliol 11, agost --, setembre 19, octubre 15.

Assistides total: 183
Gener 11, febrer 21, març 25, abril 39, maig 39, juny 12,
juliol 9, agost --, setembre 15, octubre 12. 

Balears 
Citades total: 27.384
Gener 2.233, febrer 3.044, març 3.608, abril 2.795, maig
3.704, juny 3.795, juliol 2.063, agost 268, setembre 3.667,
octubre 2.207.

Assistides total: 22.490
Gener 1.776, febrer 2.572, març 2.970, abril 2.247, maig
3.049, juny 3.193, juliol 1.675, agost 226, setembre 2.999,
octubre 1.837. 

Palma, 13 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 10023/21, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a construcció de la
residència per a persones majors en situació de
dependència a Es Migjorn Gran.

En data 13 de juliol de 2021 es va signar el Conveni pel
qual l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran cedeix l’ús d’un solar al
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears per construir una residència per a persones grans
dependents i formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència.

En el seu punt 4 el conveni diu:

L’Ajuntament d’Es Migjorn Gran aporta els referits
terrenys, i es farà càrrec de l’adequació urbanística dels
terrenys (Delimitació de la Unitat d’Actuació UA-6 de les
NNSS de Migjorn Gran) i en farà entrega amb la qualificació
urbanística necessària per a aquest ús sociosanitari i que
permeten al Consorci la redacció i execució del projecte.

L’aprovació de la modificació s’ha comunicat al Consorci
en data 4 d’octubre de 2021 per la qual cosa s’inicia ara el
procediment pel concurs de projectes que estarà convocat a
principis del 2022.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 10025/21, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a previsions i calendari del
Govern de les Illes Balears per a la licitació, la constricció
i la posada en marxa de la residència per a persones majors
d'Es Migjorn Gran.

El procediment serà el següent:

2022 Convocatòria del concurs de 
projectes.

2022 Resolució del concurs, encàrrec als 
guanyadors, elaboració dels 
projectes bàsic i executiu, i obtenció 
de les corresponents llicències.

2023 Adjudicació de les obres.
2025 Finalització i posada en marxa.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 10026/21, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a fórmula de finançament
per dur a terme les obres de la residència per a persones
majors d'Es Migjorn Gran.

Les obres es finançaran via pressuposts del Govern de les
Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 10754/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt,
relativa a fons per finançar el projecte de foment de les
indústries culturals.

Subvencions per donar
suport als projectes
d’inversió en
infraestructures escèniques
i musicals de les Illes
Balears amb càrrec al pla
de transformació,
recuperació i resiliència,
per a l’any 2021 (anys
2022 i 2023)

1.245.172,62 
(anys 2022-2023)

Subvencions per donar
suport a la modernització i
digitalització de les sales
de cinema

371.382 
(any 2022)

Subvencions per ampliar i
diversificar l’oferta cultural
en àrees no urbanes

296.459,92 
(anys 2022-2023)

Acceleracions culturals 298.415 
(anys 2022-2023)

Total 2.211.429,54

Palma, 14 de gener de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 11664/21, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari 
Mixt, relativa a import cobrat de les sancions derivades de
l'aplicació de la Llei 5/20189, d'habitatge de les Illes
Balears.

Quan una sanció passa a l’ATIB, és que aquesta sanció és
viva i l’afectat no ha tingut voluntat de pagar-la. Per tant, els
imports cobrats per aquesta Conselleria han estat:

2019 328.446,70€
2020 309.924,29€
2021 24.450,55€

Encara hi ha en tràmit tant de 2020 com de 2021.

Palma, 5 de gener de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 11880/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a plaga de tomicus a
la zona del Castell de Bellver.

Sí, es té constància de la presència d’escolítids al bosc de
Bellver.

El Govern col·labora i assessora l’Ajuntament  de Palma en
matèria de sanitat forestal, sempre que ho sol·licita.

Palma, 19 de gener de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 11935/21, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari  El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a retard de les
consultes d'urologia a l'Hospital Universitari Son Espases.

A dia 04/11/21 hi ha 60.97 dies d’espera a l’Hospital
Universitat Son Espases de consultes externes d’urologia.
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Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 11978 a 11981/21,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari  Popular, relatives a mobilització dels
empleats del TIB (1 a 4).

El comitè d’empresa de Moventis, concessionària del lot 1
(zona Ponent) de la nova xarxa TIB, va anunciar una vaga amb
aturades parcials entre el mes d’agost i setembre, així com
l’inici d’una vaga indefinida el mes de setembre, fonamentada
en reclamacions diverses vinculades a horaris i mesures de
conciliació laboral i familiar plantejades pels treballadors
d’aquesta empresa. Tant la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
com la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball es
van implicar directament en la mediació durant tot el procés
d’aquestes negociacions per tal d’afavorir que ambdues parts
arribassin a un acord com més aviat millor.

Entre les reclamacions que els treballadors del TIB van
manifestar com a motius de vaga hi havia la dificultat en la
conciliació familiar, l’absència de banys per als empleats, la
suposada realització d’hores extres no remunerades o una
teòrica pèrdua de poder adquisitiu, segons els arguments dels
treballadors.

Davant la vaga anunciada pel comitè d’empresa, el Govern
de les Illes va establir uns serveis mínims del 50% amb la
condició que aquesta vaga afectés el menys possible al conjunt
de la ciutadania. El resultat de la mediació del Govern va ser
positiu, de manera que, una vegada sotmeses a l’assemblea de
treballadors de l’empresa les diferents propostes d’acord, es va
poder desconvocar la vaga i l’empresa ha tornat a la normalitat
en el seu funcionament.

Palma, 21 de desembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 12096/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari  Ciudadanos, relativa a grup de treball
d'abordatge de l'estació Intermodal de Palma, Ajuntament
de Palma i Consorci de Transports de Mallorca, 1.

El 29 de març vàrem fer una primera reunió amb la
defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma, Anna
Moilanen i el director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, Serafín Carballo on vàrem xerrar d’una millor
coordinació amb els serveis de Policia. No s’ha produït encara
una segona reunió. Hem incrementat presència de vigilants de
Vectalia durant l’any 2021 i s’ha millorat presencia policial.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 12172/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cicle de conferències
"Tardor de Memòria".

Es descriu pressupost desglossat per partides del contracte
menor subscrit amb l’empresa adjudicatària TRES SERVEIS
CULTURALS, SL.

Aquesta tasca inclou la planificació de les ponències, amb
informació corresponents als espais, les dates, horaris i
necessitats tècniques de cadascuna de les ponències. També
l’empresa es farà càrrec del vol, allotjament i trasllat dels
ponent, així com del seguiment personal davant possibles
inconvenients.

Aquestes jornades han estat retransmeses en streaming en
directe.

Finalment, han estat 27 ponències emmarcades dintre del 1r
cicle de conferències Tardor de Memòria, sent l’import de
267€/sessió segons el que s’estableix en el Decret 62/2011, de
20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració
en les activitats formatives i en ens processos selectius i de
provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració
Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n
deriven.

El pressupost de l’empresa adjudicatària es desglossava de
la següent manera:

1. L’empresa/entitat adjudicatària haurà de gestionar un
programa amb un mínim de vint ponències les quals se faran de
forma presencial i per streaming a cadascuna de les illes.

Streaming 350x25 ponències= 8.750€
Gestió i seguiment del programa= 200€
Subtotal= 8.950€

2. El cost dels honoraris de cadascun/na dels i les ponents es
farà càrrec la Direcció General de Memòria Democràtica del
Govern de les Illes Balears.

3. De les ponències hi ha 10 persones que són de fora de les
Illes Balears. L’empresa/entitat es farà càrrec del cost i de la
gestió de l’allotjament i el transport fins a l’indret on es
realitzarà la xerrada.

Gestió allotjament i transport:
200x14 persones= 2.800€ (ponents de la península).
Coordinació= 300€
Subtotal= 3.100€

4. La Direcció General de Memòria Democràtica proporcionarà
el contacte dels i les ponents per tal de gestionar amb ells i elles
el dia i hora de ponència i, en el cas de viure a la resta de
l’Estat, s’encarregarà de gestionar també la seva estada a les
Illes Balears.
Punt anterior
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5. Existeix la possibilitat que venguin dues persones de fora de
l’Estat les quals, si finalment se fa efectiu, la Direcció General
de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears
assumirà el cost dels seus honoraris, i en aquest cas també,
excepcionalment, del vol, el transport i allotjament.

6. L’empresa/entitat es farà càrrec de proporcionar, al manco,
un indret a cadascuna de les illes -Formentera, Eivissa,
Menorca i Mallorca- que estigui habilitat per poder fer les
xerrades i que se pugui grava i reproduir en directe per
streaming.
Gestió dels espais: 150€

7. L’empresa/entitat proporcionarà el servei de streaming que
es coordinarà amb comunicació del Govern de les Illes Balears
per oferir-ho en directe al canal de Youtube de la institució.
Primer punt.

8. L’empresa/entitat tindrà al manco una persona que gestioni
les possibles preguntes que se puguin fer als i les ponents, ja
sigui en directe com per Canal de Youtube del Govern de les
Illes Balears.
2 persones 15€/H x 25 ponències x 1H30’:
37,5h x 15€= 562,50€
2 persones = 1.125€ + 20% gestió
Subtotal= 1.350€

9. L’empresa/entitat s’encarregarà, complint amb el llibre
d’estil del Govern de les Illes Balears, d’elaborar la cartelleria,
els tríptics amb el programa i la seva adaptació al format de
Facebook, Twitter i Instagram, per a la seva difusió. També
s’encarregarà de fer un cartell per xarxes de cadascuna de les
ponències.
Difusió= 150€

10. L’empresa/entitat s’encarregarà del taquillatge -sempre
gratuït- i del control d’aforament a l’indret.
2 persones x 15€/H x 30h= 900€ + 20% gestió= subtotal=
1.080€

11. L’empresa/entitat s’encarregarà de vetllar a cadascun dels
actes, xerrades o ponències pel compliment de la normativa
COVID del context en què es faci efectiu l’acte en qüestió.
200€

12. Qualsevol aspecte de millora del programa de les 22
ponències, ja siguin documentals o exposicions o altres
xerrades/ponències per complimentar serà valorat positivament.

Palma, 9 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 12283/21, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal docent de la CAIB que
cobra la carrera professional, 2.

Els cossos docents no universitaris en aquests moments no
cobren carrera professional – si que cobren sexennis. El

Ministeri treballa en el desenvolupament de la carrera
professional docent.

Palma, 27 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 12339/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe tecnicocientífic
que avali la limitació dels nombre d'embarcacions de creuer
recreatiu.

La consulta del Ministeri per a la Transició Ecològica i
Repte Demogràfic sobre el procediment d’Avaluació
Ambiental Estratègica Ordinària dels Plans d’Ordenació de
l’Espai Marítim (POEM) aprovada pel Ple de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) de 29 de setembre
de 2021, es pren a base a l’informe tècnic de 20 de setembre de
2021.

Aquest informe tècnic es va presentar al Comitè Tècnic
d’Avaluació Ambiental de 23 de setembre de 2021 que el va
dictaminar per unanimitat dels seus membres amb la
incorporació d’una esmena de la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic. D’acord amb el Decret 4/2018, de 23 de febrer,
d’organització, funcions i règim jurídic de la CMAIB, el
Comitè Tècnic és un òrgan col·legiat de la CMAIB de caràcter
tècnic i de composició multidisciplinària format per tècnics de
diverses direccions generals de diverses conselleries, dels
consells insulars, de l’Administració general de l’Estat, de la
FELIB i d’entitats ecologistes. El Comitè Tècnic emet
preceptivament el dictamen i la proposta en els expedients que
ha de resoldre el Ple.

El Ple de la CMAIB va prendre en consideració i va
aprovar per unanimitat l’informe en la sessió ordinària de 29 de
setembre de 2021 amb la introducció de diverses esmenes de la
Direcció General de Recursos Hídrics.

Com a precedent de la introducció de possibles limitacions
en funció de la capacitat de càrrega en espais marítims, ens
podem remetre a l’informe tècnic de la CMAIB de 8 d’octubre
de 2019 pel qual s’informa el document d’abats del Pla General
de Ports de les Illes Balears. Arran d’aquesta consideració
tècnica, PortsIB ha elaborat un estudi d’anàlisi espacial de la
capacitat de càrrega nàutica de les zones de fondeig de les Illes
Balears.

Tot això, en coherència i base jurídica amb l’article 18.2 del
Text refós  de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears,
que indica que en el procediments d’avaluació ambiental
estratègica ordinària dels instruments d’ordenació s’haurà
d’avaluar, com a factor limitador, la capacitat de càrrega de les
zones afectades, entesa com l’aptitud del territori per suportar
la intensitat d’usos actual i la que s’hi preveu sense provocar un
procés de deteriorament ambiental, social, cultural o de qualitat
turística, així com la capacitat dels serveis i infraestructures
ambientals.
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S’adjunten l'informe tècnic de 20 de setembre de 2021,
sobre el POPEM, el dictamen del Comitè Tècnic de 23 de
setembre de 2021, l’Acord del Ple de 29 de setembre de 2021,
i el document d’abast del Pla de Ports de 8 d’octubre de 2019.

Palma, 19 de gener de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 409/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director
gerent de l'Hospital Universitari de Son Espases, el Sr.
Josep Maria Pomar Reynés, perquè doni completa
informació sobra la no-separació de pacients portadors de
COVID-19 de pacients amb altres patologies.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del director gerent de l'Hospital Universitari de Son
Espases, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Amb motiu de la decisió
de la Gerència del Hospital Universitari Son Espases, el mes de
gener, de no-separació del pacients portadors del virus
COVID-19 de pacients amb altres patologies, s'està produint
gran preocupació per part del personal sanitari. Els sanitaris
lamenten la desprotecció que aquesta decisió està causant. Els
sindicats integrants de la Junta de Personal de la Gerència de
Ponent s´han dirigit al gerent de Son Espases sol·licitant el
cessament d´aquesta actuació pel risc de contagi que suposa, a
més de la càrrega de treball que implica posar-se i treure's
constantment l'EPI. Davant aquesta situació és urgent que
comparegui el director gerent de l'hospital per donar completa
informació sobre la situació esmentada.
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/01/07/denun
cian-son-espases-separa-pacientes-613520
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/01/07/168640
3/son-espases-deja-separar-pacientes-covid

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 458/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, per informar sobre la situació
actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears
referida a la sisena onada i les actuacions realitzades.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer 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 del procediment d'urgència: Atesa la rellevància i
l'actualitat de l'assumpte en el marc de l'evolució de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears en aquest moment.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9715/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 468/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a construcció
d'habitatge protegit i actualització de la indemnització per
residència del sector públic estatal destinat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Catarina Contreras i Cabot com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
cessament de la Sra. Catarina Contreras i Cabot, amb DNI
núm.***95670Z, com a personal eventual adscrita al servei del

http://xip.parlamentib.es/frge-2022000312-1
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grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 31 de gener de 2022, mitjançant
l’escrit RGE núm.482 /2022, de 28 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. Catarina Contreras i Cabot, amb DNI
núm.***95670Z, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 31 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
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, 28 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació al nomenament del

Sr. Andreu Vidal Bustamante. com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Popular.

El Sr. Antoni Costa Costa , portaveu del grup parlamentari
Popular, sol·licita el nomenament del Sr. Andreu Vidal
Bustamante, amb DNI núm.****0667E, com a personal
eventual adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb unes retribucions de 31.186,96 € anuals amb una
jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
462/2022, de 27de gener de 2022.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, declara que el Sr. Andreu Vidal Bustamante 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.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, declara, mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de
dedicació del Sr. Andreu Vidal Bustamante serà a temps
complet 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
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Andreu Vidal Bustamante, amb DNI
núm.****0667E, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de l’1 de febrer de 2022
amb unes retribucions corresponents a 31.186,96 € anuals,
modalitat C.

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 el 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
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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, 28 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	A les Preguntes RGE núm. 9724 a 9726/21, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relatives a programa de detecció precoç del càncer de mama a les Illes Balears, anys 2019, 2020 i 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 10023/21, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a construcció de la residència per a persones majors en situació de dependència a Es Migjorn Gran.
	A la Pregunta RGE núm. 10025/21, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a previsions i calendari del Govern de les Illes Balears per a la licitació, la constricció i la posada en marxa de la residència per a persones majors d'Es Migjorn Gran.
	A la Pregunta RGE núm. 10026/21, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a fórmula de finançament per dur a terme les obres de la residència per a persones majors d'Es Migjorn Gran.
	A la Pregunta RGE núm. 10754/21, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a fons per finançar el projecte de foment de les indústries culturals.
	A la Pregunta RGE núm. 11664/21, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a import cobrat de les sancions derivades de l'aplicació de la Llei 5/20189, d'habitatge de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11880/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a plaga de tomicus a la zona del Castell de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 11935/21, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a retard de les consultes d'urologia a l'Hospital Universitari Son Espases.
	A les Preguntes RGE núm. 11978 a 11981/21, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari  Popular, relatives a mobilització dels empleats del TIB (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 12096/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a grup de treball d'abordatge de l'estació Intermodal de Palma, Ajuntament de Palma i Consorci de Transports de Mallorca, 1.
	A la Pregunta RGE núm. 12172/21, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cicle de conferències "Tardor de Memòria".
	A la Pregunta RGE núm. 12283/21, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal docent de la CAIB que cobra la carrera professional, 2.
	A la Pregunta RGE núm. 12339/21, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe tecnicocientífic que avali la limitació dels nombre d'embarcacions de creuer recreatiu.
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	RGE núm. 409/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director gerent de l'Hospital Universitari de Son Espases, el Sr. Josep Maria Pomar Reynés, perquè doni completa informació sobra la no-separació de pacients portadors de COVID-19 de pacients amb altres patologies.
	RGE núm. 458/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears referida a la sisena onada i les actuacions realitzades.
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