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AH) RGE núm. 623/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
detecció precoç del càncer a les Illes Balears gestionat des de la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut (1). 8025

AI) RGE núm. 624/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
detecció precoç del càncer a les Illes Balears gestionat des de la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut (2). 8025

AJ) RGE núm. 635/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjaments
dotacionals en construcció. 8026

AK) RGE núm. 642/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació relativa
al temps que ha de transcórrer des d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació. 8026

AL) RGE núm. 643/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació a
Infocovid relativa al temps que ha de transcórrer des d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació. 8026

AM) RGE núm. 654/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a hub audiovisual
de la indústria cultural de les Illes Balears (1). 8026

AN) RGE núm. 655/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a hub audiovisual
de la indústria cultural de les Illes Balears (2). 8026

AO) RGE núm. 665/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de gestió entre
l'IBAVI i l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges públics. 8026

AP) RGE núm. 673/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon a Menorca. 8027

AQ) RGE núm. 674/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon a Menorca. 8027

AR) RGE núm. 675/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon a Menorca. 8027

AS) RGE núm. 676/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon. 8027

AT) RGE núm. 677/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon a Menorca. 8027

AU) RGE núm. 678/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de
càncer de còlon a Menorca. 8028

AV) RGE núm. 700/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions derivades de
sentències urbanístiques. 8028

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 701/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
escolar. 8028

B) RGE núm. 703/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi de criteri sobre
l'ús de mascaretes a l'exterior. 8028

C) RGE núm. 817/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
suspensió de la tramitació de la contractació de nou nous centres de salut. 8028

D) RGE núm. 818/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a col·lapse de l'Hospital de Can Misses. 8029

E) RGE núm. 820/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de fondeigs la
propera temporada turística. 8029

F) RGE núm. 822/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a limitació de la compra de propietats
per part d'estrangers. 8029
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G) RGE núm. 824/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a denúncia per la
precarietat laboral dels professionals sanitaris. 8029

H) RGE núm. 825/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de fondeigs la
propera temporada turística. 8029

I) RGE núm. 826/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió dels contagis de
COVID a les aules i rendiment escolar. 8029

J) RGE núm. 827/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'habitatges
públics en el terreny de la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa. 8030

K) RGE núm. 828/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de les aigües de la
badia de Palma. 8030

L) RGE núm. 829/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears. 8030

M) RGE núm. 830/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de "fons"
de la futura llei turística. 8030

N) RGE núm. 831/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació per part de l'EBAP
d'aquest trimestre. 8030

O) RGE núm. 832/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
ferroviari de qualitat. 8030

P) RGE núm. 833/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la COVID per part del
Govern a la sisena onada. 8031

Q) RGE núm. 834/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a abocaments
contaminants a la badia de Palma. 8031

R) RGE núm. 835/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma del sistema
impositiu anunciat per la ministra d'Hisenda. 8031

S) RGE núm. 843/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adjudicació d'ajuts per a
implantació de renovables a Formentera. 8031

T) RGE núm. 846/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a possible reformulació
per part del Govern de la licitació dels nou centres de salut i unitats bàsiques per import de 86,4 milions d'euros. 8031

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 515/22, dels Grups Parlamentari MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a immatriculacions de l'Església
catòlica, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 8031

B) RGE núm. 608/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accelerar la posada en marxa i l'execució de plans de xoc per al
sector lacti de Menorca (Provilac) i Mallorca, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 8033

C) RGE núm. 618/22, dels Grups Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de les
dones que contribuïren en els processos democràtics durant la Transició, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

8034

D) RGE núm. 625/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a defensa i protecció dels drets dels usuaris en la realització de
gestions bancàries i administratives, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 8035

E) RGE núm. 633/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjaments dotacionals, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial (procediment d'urgència). 8036

F) RGE núm. 639/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús racional de criptomonedes, davant la Comissió d'Economia.
8036
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G) RGE núm. 641/22, complementada amb l'escrit RGE núm. 682/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de lluita
contra el càncer a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 8037

H) RGE núm. 656/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de mesures urgents per
augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten servei a Eivissa, davant la Comissió de Salut. 8038

I) RGE núm. 667/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures
per lluitar contra el racisme i la xenofòbia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 8039

J) RGE núm. 672/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a adequació del calendari
de vacunació de les Illes Balears al del Consell Interterritorial de Salut pel que fa a la protecció respecte del VPH, davant la Comissió
de Salut. 8040

K) RGE núm. 679/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de suport al 
poble gitano, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 8041

L) RGE núm. 680/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cribratge per a la detecció precoç del càncer de còlon a Menorca,
davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 8042

M) RGE núm. 683/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a avortaments sense
assetjament, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals  i Generals. 8043

N) RGE núm. 686/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència ciutadana, davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 8044

O) RGE núm. 713/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violència de gènere i
sensellarisme, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 8046

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 12755/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb els ajuntaments per al subministrament d'aigua dessalada. 8047

B) A la Pregunta RGE núm. 12756/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb els ajuntaments per al subministrament d'aigua dessalada (2). 8047

C) A la Pregunta RGE núm. 12757/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (1). 8048

D) A la Pregunta RGE núm. 12758/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (2). 8048

E) A la Pregunta RGE núm. 12763/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mitjans personals i materials dedicats per la Conselleria d'Assumptes Socials a la Gala dels 40 Principals de 12 de novembre de 2021
i cost econòmic. 8048

F) A la Pregunta RGE núm. 12843/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
derivació de pacients a l'atenció privada per a cirurgies o consultes especialistes. 8048

G) A la Pregunta RGE núm. 12844/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre terapèutic per a menors de justícia juvenil. 8048

H) A la Pregunta RGE núm. 13247/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a funcions de l'Agència de Salut Pública. 8048

I) A la Pregunta RGE núm. 13248/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nova etapa d'investigació sanitària a Balears. 8049

J) A la Pregunta RGE núm. 13249/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a expedients tramitats, des de la creació, del Defensor de l'usuari en el sistema sanitari públic. 8049

K) A la Pregunta RGE núm. 13965/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de formació, tallers o similars, que s'han dut a terme durant el 2021 mitjançant l'IBASSAL. 8050
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L) A la Pregunta RGE núm. 14036/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
elaboració d'informe de funció pública sobre places ocupades incomplint la normativa i la jurisprudència a la contractació temporal. 
 8051

M) A les Preguntes RGE núm. 14290 i 14291/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a temps d'espera de radiologia intervencionista i a temps transcorregut des de la radiografia fins a la primera visita a l'hospital
de referència, durant el mes de novembre de 2021 en el marc del programa de detecció del càncer de mama. 8051

N) A les Preguntes RGE núm. 14293 a 14296/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Mesa del producte local (1 a 4). 8052

O) A les Preguntes RGE núm. 14297 a 14300/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Estratègia balear de millora del coneixement agrari 2021-2015 (1 a 4). 8052

P) A la Pregunta RGE núm. 14301/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (1). 8053

Q) A la Pregunta RGE núm. 14302/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (2). 8053

R) A la Pregunta RGE núm. 14303/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (1). 8053

S) A la Pregunta RGE núm. 14304/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (2). 8053

T) A la Pregunta RGE núm. 14305/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (3). 8054

U) A la Pregunta RGE núm. 14306/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (4). 8054

V) A la Pregunta RGE núm. 14307/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (5). 8054

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 560/22, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de Metges del Món-Illes Balears, sobre la seva memòria d'activitats 2021. 8054

B) RGE núm. 697/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Francesc Antich,
expresident de les Illes Balears, sobre les sentències condemnatòries en temes urbanístics, derivades de l'aplicació de la normativa
aprovada durant el seu mandat. 8054

C) RGE núm. 702/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura sobre les subvencions atorgades anualment per a ajuda a la investigació. 8055

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 573 i 579/22. 8055

B) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 12340/21. 8055

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 52/22. 8055

D) Informe biennal sobre les actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes dels anys 2018 i 2019.
8055

4. INFORMACIONS

A) Constitució i membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears. 8056
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B) Tretzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 8056

C) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Pau Roig i Mas com a personal eventual adscrit funcionalment
al Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears. 8056
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 14525/21, relativa a assistència sanitària a l'illa de
Formentera, amb les esmenes RGE núm. 452 i 454/22, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum que de forma immediata estableixi el servei
del SAMU 061 a Formentera de forma permanent amb la
dotació adient d’ambulàncies i professionals sanitaris
específics per garantir la cobertura de les urgències durant
tot l’any. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a implementar mesures efectives per atreure i
fidelitzar professionals mitjançant el pla estratègic de
l’Àrea de Salut Eivissa i Formentera per donar la cobertura
necessària a l’illa de Formentera.

A la seu del Parlament, 2 de febrer de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9688/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria turística.

Actuà com a interpelAlant la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

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

B) RGE núm. 432/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bo jove d'habitatge i
emergència habitacional, que contestà el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

C) RGE núm. 435/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals del Servei Públic de Salut de les Illes Balears,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 436/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals
el Govern encara no ha presentat el text de l'avantprojecte de la
tan anunciada llei de turisme, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 437/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sobresous
cobrats per empleats, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

F) RGE núm. 438/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a passaport
COVID, que contestà la consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 439/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a període d'eficàcia
temporal i caducitat de les llicències d'obres per als ciutadans
de les Illes Balears, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

H) RGE núm. 440/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions
del ministre de Consum en relació amb l'exportació de carn,
que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-135.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-135.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200452
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200454
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-123.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
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I) RGE núm. 441/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació promesa
per a l'any 2022 per als apartaments Don Pepe a Eivissa, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

J) RGE núm. 442/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a "okupació" il·legal
d'habitatges a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

K) RGE núm. 443/22, de la diputada Isabel Maria Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passaport
COVID, que contestà la consellera de Salut i Consum.

L) RGE núm. 444/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'adjudicació
de les obres dels nous centres de salut, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

M) RGE núm. 445/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
la garantia dels drets lingüístics a la Llei d'educació, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

N) RGE núm. 446/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
sisena onada de COVID, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

O) RGE núm. 14346/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a espoli a
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) RGE núm. 431/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del projecte de llei
estatal d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 430/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
licitació en bloc de nou centres de salut, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 434/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió del Govern
davant la sisena onada de la COVID-19, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 447/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'anunciada
Llei turística, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 14375/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge i, especialment, en relació amb
els apartaments Don Pepe d'Eivissa, amb el resultat següent: 
C Punts 1 i 3: vots emesos 55, vots a favor 17, vots en contra

31 i abstencions 7.
C Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 31

i abstencions 3.
C Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 17, vots en contra 34

i abstencions 4.
C Punts 5, 6 i 7: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en

contra 31 i abstencions 0.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Relacions Exteriors, davant el Ple de la cambra, per tal de
donar compliment al segon punt de la Proposició no de llei 
RGE núm. 9230/19, relativa a balances fiscals (RGE núm.
27/22).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2022, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, qui informà sobre
el tema indicat.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-133.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-134.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-034.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=20
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de
mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa (RGE núm. 52/22).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 1 de febrer de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 9/2021, de 23
de desembre, de mesures urgents en determinats sectors
d’activitat administrativa (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 1 d’1 de gener de 2022).

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació com a projecte de llei pel procediment

d'urgència del Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de
mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa (RGE núm. 52/22).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
1 de febrer de 2022, acordà, per 53 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció, que el Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre,
de mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa, es tramités com a projecte de llei pel
procediment d'urgència.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Aprovació dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei

RGE núm. 4864/21, empatats en comissió.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
1 de febrer de 2022, aprovà els punts 1 i 3 de la proposició no
de llei esmentada, relativa a reclamació al Govern de l'Estat de
les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA
2017, que havien resultat empatats en comissió.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de
la diputada Isabel María Borrás i Rosselló.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
1 de febrer de 2022, aprovà l'informe esmentat relatiu al règim
d'incompatibilitats de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, d'acord amb el que disposen els
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i 157 del Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat
pel Ple de la cambra a la sessió del proppassat 1 de febrer
d'enguany, admet a tràmit el Projecte de llei RGE núm. 52/22,
del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents
en determinats sectors d'activitat administrativa.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies (que finalitzarà dia 21 de febrer de 2022) per tal que els
grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de
la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de
8 dies de presentació d'esmenes (que finalitzarà dia 3 de març
de 2022) i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Igualment, la Mesa declara aquest projecte no exempt de
la tramitació del procediment de participació ciutadana previst
al títol XIV del Reglament de la cambra. Consultats els
diferents grups parlamentaris a la sessió de la Junta de
Portaveus de dia 9 de febrer de 2022, el procediment de
participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots els
grups, per la qual cosa no s'aplica aquesta tramitació.

Finalment, s’ordena d'obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d’Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d’esmenes fins que acabi el termini de
presentació d’esmenes ja esmentat, és a dir fins a dia 3 de
març de 2022.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=53
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Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller
de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica; de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat; del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball; de la consellera de Salut i Consum; del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura; i del
conseller de Mobilitat i Habitatge, en sessió de dia 23 de
desembre de 2021, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord d'aprovació del Decret llei de mesures urgents en
determinats sectors d'activitat administrativa

I

Des de l'inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19 les autoritats competents de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir en les
activitats públiques i privades per protegir la salut de la
població, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2,
emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les
autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut
pública es troba greument compromesa i en la legislació de
protecció civil.

Atesa la situació epidemiològica a les nostres illes en cada
moment, les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma han
anat adoptant tot un seguit de mesures per fer front a la
COVID-19, entres les quals figura la d'establir l'obligatorietat
de l'ús del denominat Certificat COVID Digital UE (CCD-UE),
o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic
a aquest certificat -que acredita que el seu titular es troba
vacunat amb pauta completa, o que ha superat la COVID-19
dins els sis mesos anteriors, o que ha obtingut un resultat
negatiu en una prova de detecció d'infecció activa en dates
immediatament anteriors-, per poder accedir a determinats
locals o establiments en els quals, per raó de les seves
característiques físiques o per raó de les activitats que s'hi duen
a terme, hi ha un risc major de transmissió de la malaltia.
L'àmbit objectiu d'exigència d'ús d'aquesta documentació resta
condicionada al nivell d'alerta sanitària declarat en cada illa, de
manera que com més alt sigui el nivell d'alerta sanitària en el
qual es trobi una illa més categories d'establiments d'han de
demanar aquesta documentació per permetre-hi l'accés.

Aquestes noves mesures en particular fan recomanable
modificar el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per tal
d'adaptar els tipus infractors que s'hi preveuen a les noves
mesures adoptades pel Consell de Govern per fixar les
condicions específiques aplicables al desenvolupament de
l'activitat de determinats establiments en funció del nivell
d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats -com ara
discoteques, sales de festa, sales de ball, bars de copes o cafès
concerts, pubs, establiments de restauració amb cabuda interior
per a més de 50 persones, establiments o locals on es duguin a
terme celebracions, amb participació de més de 50 persones i

en les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, i altres
espais habilitats per dur a terme les activitats esmentades-,
l'accés als quals per part de persones majors de 12 anys, no
treballadores de l'establiment, requereix presentar una
certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les
circumstàncies que s'hi preveuen (comptar amb la pauta
completa d'una vacuna contra la COVID-19, comptar amb una
prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o
PRAq negativa, o que la persona hagi patit la malaltia dins els
sis mesos anteriors).

En aquest sentit s'introdueixen dos nous tipus infractors als
articles 3 i 4 del Decret llei 11/2020, en virtut dels quals es
tipifiquen, respectivament, com a infraccions molt greus i
greus, en funció de la gravetat de la infracció, l'incompliment
de l'obligació de comprovació dels requisits i documents
d'accés a l'interior dels establiments, locals i/o esdeveniments
abans esmentats i, alhora, s'harmonitza la redacció de la lletra
q) de l'article 4 i de la lletra e) de l'article 5 del decret llei
esmentat.

II

Juntament amb aquestes modificacions de rang legal, es
considera imprescindible abordar altres reformes puntuals de
diverses normes sectorials, també de rang legal i reglamentari,
com ara és el cas de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les Illes
Balears; de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula
la participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica; de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears; i del
Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la
bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport
marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat
autònoma de les Illes Balear; com també suspendre la vigència
de determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, a fi
d'assegurar la vigència immediata d'aquestes reformes i, amb
això, poder adaptar els procediments administratius i
pressupostaris que requereixen, per a la gran part d'aquestes
mesures, les administracions públiques implicades en l'exercici
pressupostari de 2022.

En efecte, i en primer lloc, es modifica l'article 30 de la Llei
1/2017, de 12 de maig, de les cambres de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de les Illes Balears, per tal de garantir la
viabilitat de les cambres, introduint un precepte que prevegi,
per al finançament de les activitats de les cambres, una
consignació anual en el pressupost autonòmic que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals, de
funcionament i el cost dels serveis públics administratius
contemplats en l'article 4 de la llei esmentada, així com la
gestió de programes que li siguin encomanats mitjançant
convenis, delegacions de funcions, encàrrecs o contractes
programa.

Pel que fa a la modificació de la Llei 2/2011, de 22 de
març, per la qual es regula la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'exposició de
motius d'aquesta llei recull la importància de la participació
institucional, com a contingut addicional a la llibertat sindical
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(articles 9.2 i 129.1 de la Constitució Espanyola) com a
element clau per fomentar des del govern autonòmic una
cultura de pacte a través del diàleg social amb els agents socials
que permeti l'adopció de mesures que afectaran la ciutadania
integrant del conjunt de les Illes Balears, a més de la pròpia
defensa dels interessos de la classe treballadora i empresarial,
per quan són aquestes les que coneixen de primera mà la
realitat econòmica i social que són importants per a la presa de
les decisions polítiques.

És important destacar el títol II del propi text normatiu que
regula el foment i l'avaluació de la participació institucional
establint els criteris necessaris amb els quals s'han de
compensar els costos que suposi la participació institucional
per part de l'Administració pública i d'acord amb criteris que
dotin de més transparència el conjunt de subvencions i ajudes
que reben les pròpies organitzacions sindicals i empresarials.

En aquest sentit, i després de més de 10 anys de vigència de
la Llei 2/2011, és important no només recollir de manera
genèrica la necessitat que la participació institucional disposi
d'un finançament específic, sinó concretar-la econòmicament en
els aspectes mínims, de manera que aquesta garantia financera
anual establerta en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears permeti una planificació i
actuació eficient del mandat que tenen legalment reconegut per
part de les entitats afectades al llarg del temps. Amb la inclusió
d'una nova disposició addicional setena a la Llei 2/2011,
s'estableix un import mínim per al conjunt de les actuacions
contemplades en les disposicions addicionals tercera, quarta i
cinquena, així com la seva distribució entre elles.

Així mateix, la modificació de l’article 54 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, és especialment necessària, atès que la modificació
impulsada a l’empara de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha
eliminat erròniament les disposicions en matèria de paràmetres
urbanístics per a les energies renovables que s’havien introduït
en la Llei 2/2020.

La inclusió d’aquesta modificació de l’article 54 de la Llei
10/2019 permet recuperar aquells elements normatius que
vetllaven per facilitar la promoció de les energies renovables en
espais construïts, com pugui ser aparcaments i cobertes
d’equipaments en sòl rústic, que, amb la modificació de la Llei
computarien urbanísticament als efectes d’ocupació i
redundarien en un perjudici ambiental i territorial. Així mateix,
aquesta modificació permet recuperar l’apartat tercer de
l’article 54, que pretenia resoldre un buit legal que existia per
projectes d’energies renovables en sòl rústic que, si bé
comptaven amb una Declaració d’Utilitat Pública seguien
computant urbanísticament als efectes d’ocupació. Per últim, la
modificació permet recuperar la mesura de l’apartat quart, que
pretenia facilitar l’autoconsum d’electricitat en sòl rústic.

Respecte a la modificació de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, s’ha
d’assenyalar que quan el Decret llei 1/2014, de 14 de
novembre, pel qual es modificà la Llei 7/1998, de 12 de
novembre d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears va
donar una nova redacció als termes de l’article 24 de la Llei

7/1998, de 12 de novembre per, en el supòsit concret de
l’apartat 9 de l’article esmentat, fer front a aquells supòsits en
els quals, per causes i accions alienes a la voluntat del titular
d’una oficina de farmàcia, aquest es veia privat de la titularitat
de la oficina  per la declaració judicial de la nul·litat de tot o
part del procediment administratiu que va concloure  amb
l’adjudicació al seu favor de l’oficina, tot atorgant-li
directament la titularitat d’una nova oficina de farmàcia si n’hi
havia de disponibles al catàleg, no es va tenir present el fet que
per una banda els procediments d’impugnació en via
administrativa i judicial d’aquestes adjudicacions es poden
perllongar en el temps per un llarg termini fins arribar a la seva
fermesa, termini superior fins i tot al termini legal en el qual els
adjudicataris tenen prohibida la disponibilitat per acte intervius
a títol onerós de l’oficina, per la qual cosa resulta possible que
la persona que es trobi en la situació de veure’s privat  de
l’oficina, no sigui l’adjudicatari original si no un tercer
adquirent d’aquest, que es veurà  privat de l’oficina adquirida,
ja que no es veurà protegit per la fe pública registral, ja que
l’autorització per a l’obertura d’una oficina de farmàcia no és
un dret inscriptible en el registre de la propietat i amés, i com
a conseqüència  d’aquest fet, la demanda causant de la
declaració de nul·litat tampoc seria susceptible de ser anotada
registralment. Amb aquesta modificació s’equipara la situació
tant si la pèrdua l’experimenta l’adjudicatari  com un tercer
adquirent d’aquest.       

Per altra banda, el fet que els concursos  d’oficines de
farmàcia puguin incloure no una si no un seguit d’oficines per
adjudicar, genera el risc que la declaració de nul·litat de
l’adjudicació, pugui afectar simultàniament  a variïs titulars 
que pretenguin  exercir el seu dret al mateix temps sobre una
mateixa de les oficines de catàleg vacants que se’ls puguin
oferir, per la qual cosa és necessari si més no establir unes
normes de prelació en la elecció basades en la prevalença  de
la proximitat entre la farmàcia perduda i la que es selecciona 
-tot seguint l’esperit del text original que es reforma- i en cas
d’identitat de distància, per la major antiguitat del farmacèutic. 

Pel que fa a les modificacions del Decret 20/2019, de 15 de
març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis
regulars de transport marítim interinsular per a les persones
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, és
urgent, per raons de seguretat jurídica, aclarir el règim jurídic
i els límits percentuals d’aquestes bonificacions, particularment
pel que fa a la distinció entre les bonificacions  -estatal i
autonòmiques- per raó de la residència a les Illes Balears,
inclòs el règim específic propi de l’illa de Formentera en aquest
punt, i la resta de bonificacions -estatals- resultants d’altres
règims aliens a la residència, com ara, entre d’altres, el de les
famílies nombroses, compatibles en tot cas amb les
bonificacions per residència fins al límit en aquest cas,
evidentment, del 100% de la tarifa.

Finalment, i pel que fa a la suspensió de la vigència de
determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc s’ha
d’assenyalar que atès el nombre de salons de joc autoritzats
actualment en la comunitat autònoma de les Illes Balears; que
el territori de la comunitat autònoma és limitat, i atenent al fet
que amb l’aprovació del Decret d’apostes es va duplicar
automàticament l’oferta de joc perquè cada saló de joc disposa
també d’una zona d’apostes esportives, el Consell de Govern,
en la sessió de dia 10 de gener de 2020 va iniciar la planificació
general del sector del joc en el territori de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears i va suspendre la concessió
d’autoritzacions per a l’obertura de nous establiments de joc a
la comunitat autònoma de les Illes Balears per un període de
vint-i-quatre mesos. Aquest Acord va ser publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 5, de l’11 de gener de 2020.

No obstant això, cal assenyalar que l’adopció d’aquest
Acord va coincidir en el temps amb l’aprovació d’una sèrie de
mesures sanitàries excepcionals de prevenció, contenció i
coordinació dictades pel Govern de les Illes Balears per fer
front a la crisi sanitària causada per la COVID-19, que ha
ocasionat el tancament temporal involuntari dels establiments
de joc, i en general un desplaçament de la normativa en matèria
de joc durant tot aquest període. La prioritat de tot el Govern
de les Illes Balears ha estat contenir la propagació del virus i la
planificació del sector s’ha vist postergada.

La pandèmia provocada per la COVID-19 no ha fet sinó
augmentar la demanda de diversos estaments socials perquè les
administracions públiques tractin el possible efecte addictiu de
les conductes derivades de la pràctica del joc.

La nova planificació del joc i les apostes i la futura reforma
legal en la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser
afrontades a partir d’un anàlisi rigorós de les dades disponibles,
amb la màxima participació de tots els actors implicats i amb
una ponderació adequada de tots els interessos afectats, però
prioritzant en tot cas la salvaguarda dels menors i altres
col·lectius necessitats de protecció especial.

Aquest procés es podria veure frustrat si no s’adoptàs una
mesura consistent en una modificació de l’actual Llei 8/2014,
d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears , i s’ha de
concretar en primer lloc en la suspensió del dret dels interessats
a la presentació i tramitació de nous títols habilitants de
casinos, sales accessòries de casinos, bingos, salons de joc,
zones d’apostes en salons de joc, bingos i casinos i locals
específics d’apostes; i en segon lloc, en determinar la zona
d’influència a la qual es refereix l’article 3.1 de la Llei 8/2014,
atesa la demanda social existent en aquest sentit.

Per a la bona implementació i l’eficàcia d’aquestes mesures,
el Govern farà ús del mecanisme cautelar consistent en la
suspensió transitòria de la concessió de noves autoritzacions
per a l’obertura de qualsevol establiment de joc (casinos, sales
accessòries de casinos, bingos, salons de joc, zones d’apostes
en salons de joc, bingos i casinos i locals específics d’apostes)
fins a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, i de
la resta de disposicions reglamentàries. Cosa que implica la
suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 i
25 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i dels articles 8 i 17 del Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

III

D'aquesta manera, aquest decret llei s'estructura en set
articles, un per a cada una de les modificacions de les normes

legals i reglamentàries i per a la suspensió de les normes
reglamentàries abans esmentades.

Mitjançant la disposició addicional única s’habilita un
sistema de declaració responsable, limitat únicament a les
actuacions susceptibles d’acollir-se als diferents programes del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència suposa
una oportunitat única de transformació i millora pels diferents
territoris. En aquest sentit, inclou diverses línies, entre les quals
s’han de destacar pel seu potencial per arribar a tota la
ciutadania els programes d’ajudes en matèria de rehabilitació
residencial, orientats a la millora de l’eficiència energètica
d’habitatges ja construïts. Aquests programes, recollits al Reial
Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els
programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació y
Resiliència, suposen una primera anualitat de més de 28,3
milions d’euros que han de permetre la rehabilitació d’un
mínim de 3.938 habitatges a les Illes Balears. Aquesta xifra es
veurà com a mínim duplicada en properes anualitats, a més de
tenir un clar efecte multiplicador sobre l’economia. Atès que es
tracta d’actuacions de rehabilitació i que s’imposa que totes
aquestes obres estiguin acabades abans de 30 de juny de 2026,
és imprescindible disposar d’un mecanisme que permeti
garantir la seva execució d’una forma àgil, evitant a la vegada
un col·lapse en la concessió de llicències urbanístiques per part
dels Ajuntaments. Per tant, és urgent i resulta molt necessari
habilitar un sistema de declaració responsable, limitat
únicament a les actuacions susceptibles d’acollir-se als
diferents programes del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, que permeti agilitar l’execució d’aquestes
actuacions, quan per la seva natura no sigui imprescindible,
segons la normativa bàsica estatal, que quedin subjectes a
llicència.

Completen aquest decret llei la disposició derogatòria
única, que deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que
disposa el Decret llei; i la disposició final única, que  estableix
l'entrada en vigor del Decret llei l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

IV

Certament, el decret llei, regulat en l'article 49 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears a imatge d'allò que preveu
l'article 86 del text constitucional, constitueix un instrument en
mans del Govern de la comunitat autònoma per fer front a
situacions de necessitat extraordinària i urgent, encara que amb
el límit de no poder afectar determinades matèries. Com a
disposició legislativa de caràcter provisional que és, la
permanència del decret llei en l'ordenament jurídic està
condicionada a la ratificació parlamentària corresponent,
mitjançant la denominada convalidació. Doncs bé, d'acord amb
l'exposat abans, i en aquest difícil context de crisi sanitària,
social i econòmica que estan fent front totes les administracions
públiques, el Govern de les Illes Balears considera adequat l'ús
del decret llei per donar cobertura a totes aquestes mesures.

En efecte, el decret llei autonòmic constitueix una figura
inspirada en la que preveu l'article 86 de la Constitució respecte
del Govern de l'Estat, l'ús de la qual ha produït una
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jurisprudència extensa del Tribunal Constitucional. Així, aquest
alt tribunal ha declarat que la definició, pels òrgans polítics,
d'una situació d'extraordinària i urgent necessitat requereix ser
explícita i raonada, i que hi ha d'haver una connexió de sentit
o relació d'adequació entre la situació excepcional i les mesures
que es pretenen adoptar, les quals han de ser idònies, concretes
i d'eficàcia immediata; tot això en un termini més breu que el
requerit per la via ordinària o pels procediments d'urgència per
a la tramitació parlamentària de les lleis, tenint en compte que
l'aplicació en cada cas d'aquests procediments legislatius no
depèn del Govern.

Així mateix, el Tribunal Constitucional ha dit que no s'ha de
confondre l'eficàcia immediata de la norma provisional amb la
seva execució instantània, i, per tant, s'ha de permetre que les
mesures adoptades amb caràcter d'urgència incloguin posteriors
desplegaments reglamentaris o actuacions administratives
d'execució d'aquestes mesures o normes de rang legal.

Per finalitzar, i des del punt de vista de les competències
per raó de la matèria de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, cal afegir que el present decret llei, en la mesura que
es limita a modificar puntualment normes sectorials de rang
legal i reglamentari vigents i a suspendre la vigència de normes
sectorials de rang reglamentari, troba també ancoratge, des
d'aquest punt de vista substantiu, en els diferents punts dels
articles 30 i 31 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
relatius als diversos títols competencials que, al seu torn, varen
legitimar l'aprovació de les respectives normes de rang legal i
reglamentari.

Per tot això, a l'empara de l'article 49 de l'Estatut
d'Autonomia, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Decret llei de mesures urgents en
determinats sectors d'activitat administrativa, que s'adjunta
a aquest Acord.

Segon. Comunicat aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar-li que validi el Decret llei, d'acord amb
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Tercer. Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 71.2 del
Reglament de la cambra, la convocatòria d'una sessió
extraordinària en l'ordre del dia de la qual es proposa que
s'inclogui, d'acord amb els criteris d'ordenació que fixin els
òrgans de la cambra, la tramitació (debat i votació) sobre la
validació o derogació del decret llei esmentat.

Quart. Sol·licitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que, tal com estableix l'article 103.2 del Reglament
de la cambra, habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar
la celebració de la sessió extraordinària esmentada en el
punt anterior.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 23 de desembre de 2021
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DEL DECRET LLEI 9/2021, DE
23 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN

DETERMINATS SECTORS D'ACTIVITAT
ADMINISTRATIVA

I

Des de l’inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
les autoritats competents  de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir en les
activitats públiques i privades, per protegir la salut de la
població, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2,
emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les
autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut
pública es troba greument compromesa i en  la legislació de
protecció civil.

Atesa la situació epidemiològica a les nostres illes en cada
moment, les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma han
anant adoptant tot un seguit de mesures per fer front  a la
COVID-19, entre les quals figura la d’establir l’obligatorietat
de l’ús del denominat Certificat COVID Digital UE (CCD-UE),
o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic
a aquest certificat —que acredita que el seu titular es troba
vacunat amb pauta completa, o que ha superat la COVID-19
dins dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat
negatiu en una prova de detecció d'infecció activa en dates
immediatament anteriors—, per poder accedir a determinats
locals o establiments en els quals, per raó de les seves
característiques físiques o per raó de les activitats que s'hi duen
a terme, hi ha un risc major de transmissió de la malaltia.
L'àmbit objectiu d'exigència de l'ús d'aquesta documentació
resta condicionada al nivell d'alerta sanitària declarat en cada
illa, de manera que com més alt sigui el nivell d'alerta sanitària
en el qual es trobi una illa més categories d'establiments han de
demanar aquesta documentació per permetre-hi l'accés.

Aquestes noves mesures en particular fan recomanable
modificar el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per tal
d'adaptar els tipus infractors que s'hi preveuen a les noves
mesures adoptades pel Consell de Govern per fixar les
condicions específiques aplicables al desenvolupament de
l'activitat de determinats establiments en funció del nivell
d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats —com ara,
discoteques, sales de festa, sales de ball, bars de copes o cafès
concerts, pubs, establiments de restauració amb cabuda interior
per a més de 50 persones, establiments o locals on es duguin
terme celebracions amb participació de més de 50 persones i en
les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, i altres
espais habilitats per dur a termes les activitats esmentades—,
l'accés als quals, per part de persones majors de 12 anys, no
treballadores de l'establiment, requereix presentar una
certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les
circumstàncies que s'hi preveuen (comptar amb la pauta
completa d'una vacuna contra la COVID-19, comptar amb una
prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o
PRAg negativa, o que la persona hagi patit la malaltia dins els
sis mesos anteriors).
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En aquest sentit, s'introdueixen dos nous tipus infractors als
articles 3 i 4 del Decret llei 11/2020, en virtut dels quals se
tipifiquen, respectivament, com a infraccions molt greus i
greus, en funció de la gravetat de la infracció, l'incompliment
de l'obligació de comprovació dels requisits i documents
d'accés a l'interior dels establiments, locals i/o esdeveniments
abans esmentats i, alhora, s'harmonitza la redacció de la lletra
g) de l'article 4 i de la lletra e) de l'article 5 del decret llei
esmentat.    

II

Juntament amb aquestes modificacions de rang legal, es
considera imprescindible abordar altres reformes puntuals de
diverses normes sectorials, també de rang legal i reglamentari,
com ara és el cas de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les Illes
Balears; de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula
la participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica;  de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears; i del
Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la
bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport
marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears; com també suspendre la vigència
de determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, a fi
d'assegurar la vigència immediata d'aquestes reformes, i amb
això, poder adaptar els procediments administratius i
pressupostaris que requereixen, per a la gran part d’aquestes
mesures, les administracions públiques implicades en l’exercici
pressupostari de 2022.

En efecte, i en primer lloc, se modifica l’article 30 de la Llei
1/2017, de 12 de maig, de les Cambres de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de les Illes Balears, per tal de garantir la
viabilitat de les cambres, introduint un precepte que prevegi,
per al finançament de les activitats de les cambres, una
consignació anual en el pressupost autonòmic, que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals, de
funcionament i el cost dels serveis públic administratius
contemplats en l’article 4 de la Llei esmentada, així com la
gestió de programes que li siguin encomanats mitjançant
convenis, delegacions de funcions, encàrrecs o contractes
programa.

Pel que fa a la modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març,
per la qual es regula la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de
la comunitat autònoma de les Illes Balear, l’exposició de
motius d’aquesta llei recull la importància de la participació
institucional, com a contingut addicional a la llibertat sindical
(articles 9.2 i 129.1 de la Constitució espanyola) com a element
clau per fomentar des del govern autonòmic una cultura de
pacte a través del diàleg social amb els agents socials que
permeti l’adopció de mesures que van a afectar a la ciutadania
integrant del conjunt de les Illes Balears, a més de la pròpia
defensa dels interessos de la classe treballadora i empresarial,
per quan són aquestes les que coneixen de primera mà la
realitat econòmica i social que són importants per a la pressa de
les decisions polítiques.

És important destacar el títol II del propi text normatiu que
regula el foment i l’avaluació de la participació institucional
establint els criteris necessaris amb els que s’han de compensar
els costos que suposi la participació institucional per part de
l’Administració pública i d’acord amb criteris que dotin de més
transparència al conjunt de subvencions i ajudes que reben les
pròpies organitzacions sindicals i empresarials.

En aquest sentit, i després de més de 10 anys de vigència de la
Llei 2/2011, és important no només recollir de manera genèrica
la necessitat de què la participació institucional disposi d’un
finançament específic, sinó concretar-la econòmicament en els
aspectes mínims, de manera que aquesta garantia financera
anual establerta en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears permeti una planificació i
actuació eficient del mandat que tenen legalment reconegut per
part de les entitats afectades al llarg del temps. Amb la inclusió
d’una nova disposició addicional setena a la Llei 2/2011,
s’estableix un import mínim per al conjunt de les actuacions
contemplades en les disposicions addicionals tercera, quarta i
cinquena, així com la seva distribució entre elles.

Així mateix, la modificació de l’article 54 de la Llei 10/2019,
de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, és
especialment necessària, atès que la modificació impulsada a
l’empara de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha
eliminat erròniament les disposicions en matèria de paràmetres
urbanístics per a les energies renovables que s’havien introduït
en la Llei 2/2020.

La inclusió d’aquesta modificació de l’article 54 de la Llei
10/2019 permet recuperar aquells elements normatius que
vetllaven per facilitar la promoció de les energies renovables en
espais construïts, com pugui ser aparcaments i cobertes
d’equipaments en sòl rústic, que, amb la modificació de la Llei
computarien urbanísticament als efectes d’ocupació i
redundarien en un perjudici ambiental i territorial. Així mateix,
aquesta modificació permet recuperar l’apartat tercer de
l’article 54, que pretenia resoldre un buit legal que existia per
projectes d’energies renovables en sòl rústic que, si bé
comptaven amb una Declaració d’Utilitat Pública seguien
computant urbanísticament als efectes d’ocupació. Per últim, la
modificació permet recuperar la mesura de l’apartat quart, que
pretenia facilitar l’autoconsum d’electricitat en sòl rústic.

Respecte a la modificació de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, s’ha
d’assenyalar que quan el Decret llei 1/2014, de 14 de
novembre, pel qual es modificà la Llei 7/1998, de 12 de
novembre d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears va
donar una nova redacció als termes de l’article 24 de la Llei
7/1998, de 12 de novembre per, en el supòsit concret de
l’apartat 9 de l’article esmentat, fer front a aquells supòsits en
els quals, per causes i accions alienes a la voluntat del titular
d’una oficina de farmàcia, aquest es veia privat de la titularitat
de la oficina  per la declaració judicial de la nul·litat de tot o
part del procediment administratiu que va concloure  amb
l’adjudicació al seu favor de l’oficina, tot atorgant-li
directament la titularitat d’una nova oficina de farmàcia si n’hi
havia de disponibles al catàleg, no es va tenir present el fet que
per una banda els procediments d’impugnació en via
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administrativa i judicial d’aquestes adjudicacions es poden
perllongar en el temps per un llarg termini fins arribar a la seva
fermesa, termini superior fins i tot al termini legal en el qual els
adjudicataris tenen prohibida la disponibilitat per acte intervius
a títol onerós de l’oficina, per la qual cosa resulta possible que
la persona que es trobi en la situació de veure’s privat  de
l’oficina, no sigui l’adjudicatari original si no un tercer
adquirent d’aquest, que es veurà  privat de l’oficina adquirida,
ja que no es veurà protegit per la fe pública registral, ja que
l’autorització per a l’obertura d’una oficina de farmàcia no és
un dret inscriptible en el registre de la propietat i amés, i com
a conseqüència  d’aquest fet, la demanda causant de la
declaració de nul·litat tampoc seria susceptible de ser anotada
registralment. Amb aquesta modificació s’equipara la situació
tant si la pèrdua l’experimenta l’adjudicatari  com un tercer
adquirent d’aquest.       

Per altra banda, el fet que els concursos  d’oficines de farmàcia
puguin incloure no una si no un seguit d’oficines per adjudicar,
genera el risc que la declaració de nul·litat de l’adjudicació,
pugui afectar simultàniament  a variïs titulars  que pretenguin 
exercir el seu dret al mateix temps sobre una mateixa de les
oficines de catàleg vacants que se’ls puguin oferir, per la qual
cosa és necessari si més no establir unes normes de prelació en
la elecció basades en la prevalença  de la proximitat entre la
farmàcia perduda i la que es selecciona — tot seguint l’esperit
del text original que es reforma— i en cas d’identitat de
distància, per la major antiguitat del farmacèutic.  

Pel que fa a les modificacions del Decret 20/2019, de 15 de
març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis
regulars de transport marítim interinsular per a les persones
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, és
urgent, per raons de seguretat jurídica, aclarir el règim jurídic
i els límits percentuals d’aquestes bonificacions, particularment
pel que fa a la distinció entre les bonificacions  —estatal i
autonòmiques— per raó de la residència a les Illes Balears,
inclòs el règim específic propi de l’illa de Formentera en aquest
punt, i la resta de bonificacions —estatals— resultants d’altres
règims aliens a la residència, com ara, entre d’altres, el de les
famílies nombroses, compatibles en tot cas amb les
bonificacions per residència fins al límit en aquest cas,
evidentment, del 100% de la tarifa.

Finalment, i pel que fa a la suspensió de la vigència de
determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc s’ha
d’assenyalar que atès el nombre de salons de joc autoritzats
actualment en la comunitat autònoma de les Illes Balears; que
el territori de la comunitat autònoma és limitat, i atenent al fet
que amb l’aprovació del Decret d’apostes es va duplicar
automàticament l’oferta de joc perquè cada saló de joc disposa
també d’una zona d’apostes esportives, el Consell de Govern,
en la sessió de dia 10 de gener de 2020 va iniciar la planificació
general del sector del joc en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i va suspendre la concessió
d’autoritzacions per a l’obertura de nous establiments de joc a
la comunitat autònoma de les Illes Balears per un període de
vint-i-quatre mesos. Aquest Acord va ser publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 5, de l’11 de gener de 2020.

No obstant això, cal assenyalar que l’adopció d’aquest Acord
va coincidir en el temps amb l’aprovació d’una sèrie de
mesures sanitàries excepcionals de prevenció, contenció i
coordinació dictades pel Govern de les Illes Balears per fer

front a la crisi sanitària causada per la COVID-19, que ha
ocasionat el tancament temporal involuntari dels establiments
de joc, i en general un desplaçament de la normativa en matèria
de joc durant tot aquest període. La prioritat de tot el Govern
de les Illes Balears ha estat contenir la propagació del virus i la
planificació del sector s’ha vist postergada.

La pandèmia provocada per la COVID-19 no ha fet sinó
augmentar la demanda de diversos estaments socials perquè les
administracions públiques tractin el possible efecte addictiu de
les conductes derivades de la pràctica del joc.

La nova planificació del joc i les apostes i la futura reforma
legal en la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser
afrontades a partir d’un anàlisi rigorós de les dades disponibles,
amb la màxima participació de tots els actors implicats i amb
una ponderació adequada de tots els interessos afectats, però
prioritzant en tot cas la salvaguarda dels menors i altres
col·lectius necessitats de protecció especial.

Aquest procés es podria veure frustrat si no s’adoptàs una
mesura consistent en una modificació de l’actual Llei 8/2014,
d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears , i s’ha de
concretar en primer lloc en la suspensió del dret dels interessats
a la presentació i tramitació de nous títols habilitants de
casinos, sales accessòries de casinos, bingos, salons de joc,
zones d’apostes en salons de joc, bingos i casinos i locals
específics d’apostes; i en segon lloc, en determinar la zona
d’influència a la qual es refereix l’article 3.1 de la Llei 8/2014,
atesa la demanda social existent en aquest sentit.

Per a la bona implementació i l’eficàcia d’aquestes mesures, el
Govern farà ús del mecanisme cautelar consistent en la
suspensió transitòria de la concessió de noves autoritzacions
per a l’obertura de qualsevol establiment de joc (casinos, sales
accessòries de casinos, bingos, salons de joc, zones d’apostes
en salons de joc, bingos i casinos i locals específics d’apostes)
fins a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, i de
la resta de disposicions reglamentàries. Cosa que implica la
suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 i
25 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i dels articles 8 i 17 del Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

III

D'aquesta manera, aquest Decret llei s'estructura en set articles,
un per a cada una de les modificacions de les normes legals i
reglamentàries i per a la suspensió de les normes reglamentàries
abans esmentades.

Mitjançant la disposició addicional única s’habilita un sistema
de declaració responsable, limitat únicament a les actuacions
susceptibles d’acollir-se als diferents programes del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència suposa una
oportunitat única de transformació i millora pels diferents
territoris. En aquest sentit, inclou diverses línies, entre les quals
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s’han de destacar pel seu potencial per arribar a tota la
ciutadania els programes d’ajudes en matèria de rehabilitació
residencial, orientats a la millora de l’eficiència energètica
d’habitatges ja construïts. Aquests programes, recollits al Real
Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els
programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació y
Resiliència, suposen una primera anualitat de més de 28,3
milions d’euros que han de permetre la rehabilitació d’un
mínim de 3.938 habitatges a les Illes Balears. Aquesta xifra es
veurà com a mínim duplicada en properes anualitats, a més de
tenir un clar efecte multiplicador sobre l’economia. Atès que es
tracta d’actuacions de rehabilitació i que s’imposa que totes
aquestes obres estiguin acabades abans de 30 de juny de 2026,
és imprescindible disposar d’un mecanisme que permeti
garantir la seva execució d’una forma àgil, evitant a la vegada
un col·lapse en la concessió de llicències urbanístiques per part
dels Ajuntaments. Per tant, és urgent i resulta molt necessari
habilitar un sistema de declaració responsable, limitat
únicament a les actuacions susceptibles d’acollir-se als
diferents programes del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, que permeti agilitar l’execució d’aquestes
actuacions, quan per la seva natura no sigui imprescindible,
segons la normativa bàsica estatal, que quedin subjectes a
llicència.

Completen aquest Decret llei, la disposició derogatòria única,
que deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que
s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que
disposa el Decret llei; i la disposició final única, que  estableix
l'entrada en vigor del Decret llei l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

IV

Certament, el decret llei, regulat en l'article 49 de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears a imatge d'allò que preveu
l'article 86 del text constitucional, constitueix un instrument en
mans del Govern de la comunitat autònoma per fer front a
situacions de necessitat extraordinària i urgent, encara que amb
el límit de no poder afectar determinades matèries. Com a
disposició legislativa de caràcter provisional que és, la
permanència del decret llei en l'ordenament jurídic està
condicionada a la ratificació parlamentària corresponent,
mitjançant la denominada convalidació. Doncs bé, d'acord amb
l'exposat abans, i en aquest difícil context de crisi sanitària,
social i econòmica que estan fent front totes les administracions
públiques, el Govern de les Illes Balears considera adequat l'ús
del decret llei per donar cobertura a totes aquestes mesures.

En efecte, el decret llei autonòmic constitueix una figura
inspirada en la que preveu l'article 86 de la Constitució respecte
del Govern de l'Estat, l'ús de la qual ha produït una
jurisprudència extensa del Tribunal Constitucional. Així, aquest
alt tribunal ha declarat que la definició, pels òrgans polítics,
d'una situació d'extraordinària i urgent necessitat requereix ser
explícita i raonada, i que hi ha d'haver una connexió de sentit
o relació d'adequació entre la situació excepcional i les mesures
que es pretenen adoptar, les quals han de ser idònies, concretes
i d'eficàcia immediata; tot això en un termini més breu que el
requerit per la via ordinària o pels procediments d'urgència per
a la tramitació parlamentària de les lleis, tenint en compte que
l'aplicació en cada cas d'aquests procediments legislatius no
depèn del Govern.

Així mateix, el Tribunal Constitucional ha dit que no s'ha de
confondre l'eficàcia immediata de la norma provisional amb la
seva execució instantània, i, per tant, s'ha de permetre que les
mesures adoptades amb caràcter d'urgència incloguin posteriors
desplegaments reglamentaris o actuacions administratives
d'execució d'aquestes mesures o normes de rang legal.

Per finalitzar, i des del punt de vista de les competències per
raó de la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
cal afegir que el present Decret llei, en la mesura que es limita
a modificar puntualment normes sectorials de rang legal i
reglamentari vigents i a suspendre la vigència de normes
sectorials de rang reglamentari, troba també ancoratge, des
d'aquest punt de vista substantiu, en els diferents punts dels
articles 30 i 31 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
relatius als diversos títols competencials que, al seu torn, varen
legitimar l'aprovació de les respectives normes de rang legal i
reglamentari.

Per tot això, a l'empara de l'article 49 de l'Estatut d'autonomia,
a proposta dels consellers de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, de Model Econòmic, Turisme i Treball, de
Salut i Consum, de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i de
Mobilitat i Habitatge, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 23 de desembre de 2021, s'aprova el
següent

Decret llei

Article primer
Modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

1. S'afegeix una nova lletra, la lletra i), a l'article 3 del Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, amb la redacció següent:

"i) L'incompliment de l'obligació de comprovació dels
requisits i documents d'accés a l'interior dels establiments,
locals i/o esdeveniments que determini a cada moment
l'autoritat sanitària."

2. La lletra g) de l'article 4 del Decret llei 11/2020 esmentat
queda modificada de la manera següent:

"g) La realització d'altres conductes o omissions que
infringeixin les obligacions establertes per l’Estat o per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per fer front a la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin
un risc o un dany greu per a la salut de la població."

3. S'afegeix una nova lletra, la lletra k), a l'article 4 del Decret
llei 11/2020 esmentat amb la redacció següent:

"k) L'incompliment de l'obligació de comprovació dels
requisits i documents d'accés a l'interior dels establiments,
locals i/o esdeveniments que determini a cada moment
l'autoritat sanitària, quan aquest no sigui constitutiu d'una
infracció molt greu."
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4. La lletra e) de l'article 5 del Decret llei 11/2020 esmentat
queda modificada de la manera següent:

"e) Qualsevol altra infracció de les obligacions establertes
per l’Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, i que no estigui qualificada com a falta greu o
molt greu."

Article segon
Modificació de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les
Illes Balears

Es modifica l'article 30 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 30
Finançament

Per al finançament de les seves activitats, les cambres
disposaran dels següents recursos:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que prestin i, en general, per l 'exercici de les seves
activitats.

b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.

c) Les aportacions voluntàries d'empreses o entitats
comercials.

d) Els llegats i donatius que poguessin rebre.

e) Els procedents de les operacions de crèdit que es
realitzin.

f) Els consignats anualment en el pressupost autonòmic, que
puguin destinar -se a sufragar les despeses de funcionament,
el cost dels serveis públic-administratius contemplats en
l'article 4 d'aquesta llei o la gestió de programes que els
siguin encomanats mitjançant convenis, delegacions de
funcions, encàrrecs o contractes programa.

El 85% es distribuirà pel Govern entre totes les cambres de
comerç segons el nombre d'empreses que pertanyin a l'últim
cens elaborat per cadascuna de les cambres en la seva
respectiva demarcació. El 15% restant es distribuirà en
funció dels serveis camerals que es prestin a les illes no
capitalines com a compensació als sobre costos de la doble
i triple insularitat.

Així mateix, es preveu la possibilitat que els consells
insulars puguin signar convenis per finançar les cambres de
comerç incloses les despeses de funcionament i estructura.

g) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en
virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de
conformitat amb l'ordenament jurídic."

Article tercer
Modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

S’afegeix una nova disposició addicional, la setena, a la Llei
2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb la redacció següent:

"Disposició addicional setena
Import econòmic mínim que es destinarà a la participació
institucional i de les estructures organitzatives

L'import pressupostari mínim assignat al conjunt de les
actuacions contemplades a les disposicions addicionals
tercera, quarta i cinquena d’aquesta llei serà d’un milió
tres-cent mil euros (1.300.000 €). Aquest import es
reparteix de manera que un 32% es destina a la disposició
addicional tercera, un 24% a la disposició addicional
quarta, i un 44% a la disposició addicional cinquena."

Article quart
Modificació de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica

Es modifica l'article 54 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica, que passa a tenir la
redacció següent:

"Article 54
Paràmetres urbanístics

1. Les instal·lacions de producció d'energia renovable
ubicades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així
com els suports i els elements auxiliars necessaris, no
computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en
distància a llindars ni en altura. Sempre que no afectin els
fonaments o l’estructura de l’edifici, aquestes instal·lacions
estaran subjectes al règim de comunicació prèvia que
determina la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears, tot i que s'han de sotmetre al que
prevegi la normativa de protecció del patrimoni històric i el
paisatge pel que fa a les condicions d'integració o a la
impossibilitat d'instal·lar-se conforme determinin els
instruments d'ordenació o de catalogació de béns protegits.

2. Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a
partir de fonts d'energia renovables que es declarin d'utilitat
pública ubicades en sòl rústic no computen urbanísticament
pel que fa al paràmetre d'ocupació.

3. Igualment les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb
tecnologia de generació renovable o per a producció
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables
ubicades en aparcaments i altres infraestructures,
equipaments o sistemes generals en sòl rústic, bé sigui sobre
el terreny o bé sobre coberta, així com els suports i els
elements auxiliars necessaris, tampoc no computen
urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació
esmentat.
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4. Quan no sigui possible per raons energètiques,
paisatgístiques, urbanístiques o patrimonials ubicar en
coberta les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb
tecnologia de generació renovable en edificis en sòl rústic,
la ubicació alternativa sobre el terreny no computarà
urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació:

a) Quan estigui destinada a autoconsum d'instal·lacions
públiques d'abastiment o sanejament d'aigua (com dipòsits
o depuradores) i la superfície ocupada no superi els 1.500
metres quadrats.

b) En altres supòsits, quan la superfície ocupada per
aquestes instal·lacions no superi els 200 metres quadrats.

En tot cas, s'han de complir les condicions d'integració
paisatgística i ambiental previstes als instruments
d'ordenació territorial i urbanística.

5. Les parcel·les que es beneficiïn de l’exempció del
còmput del paràmetre d’ocupació en sòl rústic prevista els
apartats 2 i 4.b, no podran ser objecte d’actuacions que
comportin l’ampliació dels usos lucratius que s’hi
implanten, excepte els d’ús agrari."

Article cinquè
Modificació de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, 
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears   

Es modifica l’apartat 9 de l’article 24 de la Llei 7/1998, de 12
de novembre,  d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:

"9. En el supòsit que un titular d’oficina de farmàcia  s’hagi
vist obligat a tancar-la o fins i tot se li hagi impedit obrir-la
perquè s’hagi declarat nul·la l’adjudicació al seu favor, o a
favor d’adjudicataris precedents dels que dugui causa, ja es
produeixi aquesta situació a conseqüència de l’execució
d’una resolució ferma en via administrativa no impugnada
judicialment o a conseqüència d’una resolució judicial
ferma, i sempre que sigui per una causa no imputable a ell
mateix, podrà elegir, en el termini de 15 dies comptadors
des que es faci efectiu el tancament de l’oficina de farmàcia
per aquelles causes, una de les farmàcies vacants que
constin en el catàleg i que no hagin estat objecte del
procediment d’adjudicació que regula aquest article, de la
mateixa zona farmacèutica o, en cas que no n’hi hagi, de les
zones farmacèutiques limítrofes, i així successivament,
sempre que renunciï a la reclamació del perjudicis
econòmics que es puguin derivar del compliment de la
resolució o de la sentència judicial.  Quan siguin varis els
titulars de les oficines de farmàcia que es trobin
simultàniament en aquesta situació, i més d’un d’ells
pretengui elegir una mateixa oficina vacant, serà preferit el 
titular de l’oficina tancada que es trobi situada al mateix
terme municipal que l’elegida, en el seu defecte el  titular
de l’oficina tancada que es trobi situada a la mateixa zona
farmacèutica que la elegida,  i en el seu defecte el titular de
l’oficina tancada del terme municipal més pròxim al terme
municipal o zona farmacèutica on es trobi catalogada
l’oficina discutida. Si coincideixen més d’un titular
d’oficina tancada en alguna d’aquestes circumstàncies serà
preferit aquell que acrediti major experiència professional,
d’acord amb l’apartat corresponent del barem de mèrits  per

a l’accés a la titularitat d’una oficina de farmàcia, vigent en
el moment  de dur-se a terme l’elecció."

Article sisè
Modificacions del Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual
es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim interinsular per a les persones residents
a la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. El segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 2 del Decret
20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les
tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per
a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:
 

"Aquestes bonificacions per residència són
complementaries i acumulatives amb les bonificacions per
raó de família nombrosa o per raó de qualsevol altre règim,
sense que en cap cas puguin superar el 100 % de la tarifa."

2. L’article 3 del Decret 20/2019 esmentat queda modificat de
la manera següent:

"Article 3
Quantia de la bonificació per residència

1. La quantia de la bonificació general autonòmica per
residència és com a màxim del 25 % de la tarifa
corresponent al trajecte i acomodació de què es tracti en
cada cas, i fins a aconseguir com a màxim un 75 % de
bonificació per residència després de l’aplicació de la
bonificació estatal.

2. La quantia de la bonificació específica autonòmica per
residència per a les persones residents a Formentera ha de
ser:

a) Com a màxim del 14 % de la tarifa corresponent al
trajecte i acomodació de què es tracti en cada cas, per a les
persones residents objecte de la bonificació general, la qual
cosa, sumada a la bonificació del 25 % que ja es rep de la
Comunitat Autònoma, suposa una reducció tarifària total a
càrrec de la Comunitat Autònoma de fins al 39 %.

b) Com a màxim fins al 39 % per a les persones residents
no comunitàries no incloses en l’apartat 1 de l’article 2, que
no són objecte de la bonificació general.

En tot cas, la suma de les bonificacions per residència
estatal i autonòmiques no pot superar el 89 % de la tarifa."

Article setè
Suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24
i 25 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels articles 8 i 17
del Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de salons de joc de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

1. Se suspèn la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 i
25 del Decret  42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
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Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i dels articles 8 i 17 del Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fins
a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears i de
les disposicions reglamentàries pertinents.

2.  El termini de suspensió no serà superior a divuit (18) mesos.

Disposició addicional única
Règim excepcional de declaració responsable per a
determinades obres i instal·lacions que s’han d’executar en
sòl urbà per a facilitar l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència

1. Es poden acollir al règim excepcional de declaració
responsable previst en aquesta disposició els actes subjectes a
llicència urbanística segons l’article 146 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, sempre que
s’executin en edificacions i instal·lacions existents en sòl urbà
que siguin conformes amb l’ordenació urbanística i
corresponguin a actuacions que siguin susceptibles d’acollir-se
a qualsevol de les ajudes, subvencions, programes i projectes
inclosos al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A
aquest efecte, l’interessat que desitgi acollir-se al règim
excepcional previst en aquest article ha de presentar una
declaració responsable subscrita per la persona promotora i
adreçada a l’ajuntament corresponent abans del 31 de desembre
de 20251, en la forma establerta en aquesta disposició. A partir
de l’1 de gener de 2026 totes les obres, actuacions i
instal·lacions que es pretenguin promoure queden sotmeses al
règim d’intervenció preventiva general del títol VII de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

2. Aquest règim excepcional de declaració responsable no és
aplicable:

a) A les obres, actes i instal·lacions prevists en l’article 11.4 del
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, o
d’altres obres que una normativa sectorial estatal sotmeti al
règim de llicència prèvia.

b) A la zona de servitud de protecció de costa.

c) Als edificis en situació de fora d’ordenació o d’inadequació.
d) A les demolicions totals o parcials -sempre que aquestes
suposin una demolició total acumulativament- de les
construccions i edificacions.

e) A les obres o intervencions que es duguin a terme a edificis
o construccions que siguin béns d’interès cultural o catalogats.

f) A les obres d’ampliació en edificis existents que siguin
intervencions de caràcter total o parcial, sempre que produeixin
una variació essencial de la composició general exterior, la
volumetria o el conjunt del sistema estructural.

g) A la rehabilitació integral que impliqui una variació
essencial del conjunt del sistema estructural.

3. Per acollir-se al règim excepcional previst en aquest article,
les obres de reforma han de millorar l'eficiència energètica de
les construccions i edificacions o incorporar mecanismes
d'estalvi d'aigua que suposin una reducció del consum.

En el cas que siguin obres que suposin una reforma integral,
hauran de millorar l'eficiència energètica de les construccions,
instal·lacions i habitatges amb una reducció de la demanda
energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys
el 7% o una reducció del consum d'energia primària no
renovable d'almenys un 30% i igualment hauran d'incorporar
mecanismes d'estalvi d'aigua que suposin una reducció del
consum.

4. Als efectes d’aquesta disposició, la declaració responsable
és el document mitjançant el qual el seu promotor manifesta,
sota la seva exclusiva responsabilitat, que els actes als quals es
refereix compleixen les condicions prescrites en la normativa
aplicable, que posseeix la documentació tècnica exigible que
així ho acredita, i que es compromet a mantenir-ne el
compliment en el temps que duri l’exercici dels actes als quals
es refereix.

La formalització de la declaració responsable no prejutja ni
perjudica drets patrimonials del promotor ni de tercers, i només
produeix efectes entre l’ajuntament i el promotor. Tampoc no
pot ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què pugui incórrer el seu promotor en l’exercici
dels actes als quals es refereixi.

5. La declaració responsable faculta per realitzar l’actuació
urbanística pretesa en la sol·licitud, sempre que s’acompanyi
amb la documentació requerida en cada cas, i sense perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior
que corresponguin.

La declaració responsable s’ha de presentar amb una antelació
mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la
realització de l’acte, de quinze dies hàbils.

En tot cas, l’execució de les obres o instal·lacions s’ha d’iniciar
en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de
la declaració responsable a l’ajuntament. En cas contrari, la
declaració responsable perd la vigència i és necessari
presentar-ne una de nova, sempre que sigui abans del 31 de
desembre de 2025, o sol·licitar i obtenir una llicència
urbanística, si és a partir de l’1 de gener de 2026.

La declaració responsable ha de fixar el termini per a
l’execució de l’actuació, que en cap cas no ha de ser superior
a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos
termes prevists per a les llicències.

El començament de qualsevol obra o instal·lació a l’empara de
la declaració responsable s’ha de comunicar a l’ajuntament.

6. La declaració responsable subscrita per la persona promotora
i adreçada a l’ajuntament corresponent s’ha de presentar
juntament amb un projecte tècnic dels que preveu l’article
152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears, i ha d’incloure una motivació expressa de no
incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia,
i el justificant de pagament dels tributs corresponents si,
d’acord amb la legislació d’hisendes locals i, si s’escau, amb la
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ordenança fiscal respectiva, s’estableix que hi és aplicable el
règim d’autoliquidació.

En la declaració responsable s’ha d’incloure la manifestació de
manera expressa i clara que les obres compleixen les exigències
establertes anteriorment sobre eficiència energètica i estalvi
d’aigua, quan els siguin aplicables.

En tot cas el projecte ha de ser complet de l’actuació prevista,
amb prou definició dels actes que es pretenen dur a terme, i ha
de tenir preceptivament el grau de detall i el contingut
establerts en els apartats segon i tercer de l’article 152 de Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

El projecte tècnic s’ha d’ajustar també a les condicions
establertes en el Codi tècnic de l’edificació, l’ha de redactar
personal tècnic competent i l’ha de visar el col·legi professional
competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
També ha de concretar les mesures de garantia suficients per a
la realització adequada de l’actuació, i ha de definir les dades
necessàries per tal que l’òrgan municipal competent pugui
valorar si s’ajusta a la normativa aplicable. Una vegada
presentat davant l’ajuntament el projecte tècnic, adquireix el
caràcter de document oficial, i de l’exactitud i la veracitat de
les dades tècniques que s’hi consignen, en respon la persona
autora amb caràcter general.

Quan les actuacions requereixin alguna autorització prèvia o
algun informe administratiu previ per a l’exercici del dret
conforme a la normativa sectorial d’aplicació, no es pot
presentar la declaració responsable sense que aquests
l’acompanyin o, si escau, s’hi adjunti el certificat administratiu
del silenci produït, quan la dita normativa prevegi la seva
obtenció prèvia a càrrec de la persona interessada.

Així mateix, quan l’acte suposi l’ocupació o la utilització del
domini públic, s’ha d’aportar l’autorització o la concessió de
l’administració titular d’aquest.

Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que la
sol·licitud i l’obtenció prèvia dels informes i les autoritzacions
sigui a càrrec de la persona interessada, l’òrgan municipal els
ha de sol·licitar d’ofici a les altres administracions, en el
termini màxim de cinc dies des de la presentació de la
documentació completa de la declaració responsable. En aquest
cas, l’òrgan municipal ha de comunicar de forma immediata les
actuacions realitzades a la persona interessada, i li ha
d’assenyalar que no pot iniciar els actes subjectes a la
declaració responsable fins que l’òrgan sectorial competent no
comuniqui l’emissió de l’informe o l’atorgament de
l’autorització.

Quan es realitzin reformes integrals que afectin elements
estructurals de l’edificació, la declaració responsable també
s’ha d’acompanyar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil del promotor de l’obra.

La presentació de la declaració responsable, si no va
acompanyada de tota la documentació preceptiva, no té els
efectes prevists en aquesta disposició addicional.

7. La declaració responsable de les obres lligades a la
instal·lació o l’adequació d’activitats permanents o a

infraestructures comunes vinculades a aquestes, s’ha de regir
pel que preveu la legislació reguladora d’activitats.

8. Un cop rebuda la declaració responsable, l’òrgan competent
ha de fer les comprovacions pertinents per verificar la
conformitat de les dades declarades, així com la documentació
presentada i, si de les comprovacions efectuades es desprèn la
falsedat o la inexactitud d’aquelles, se suspendrà l’activitat,
amb l’audiència prèvia de la persona interessada, sens perjudici
que, si correspon, es pugui incoar un procediment d’esmena de
deficiències o, si s’escau, sancionador. Si hi ha risc per a les
persones o les coses, la suspensió es podrà adoptar de forma
cautelar i immediata, mitjançant resolució motivada, que podrà
adoptar les mesures escaients per garantir la seguretat.

9. Per resolució de l’administració pública competent s’ha de
declarar la impossibilitat de continuar l’actuació, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que pertoquin al fet, des del moment en què es tengui
constància d’alguna de les circumstàncies següents:

a) La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en
qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunti o
incorpori a la declaració responsable.

b) La no-presentació, davant l’administració competent, de la
declaració responsable de la documentació requerida, si escau,
per acreditar el compliment d’allò declarat.

c) La inobservança dels requisits imposats per la normativa
aplicable.

10. Conforme a la legislació bàsica en matèria de sòl, en cap
cas no es poden entendre adquirides per declaració responsable
facultats en contra de la legislació o el planejament urbanístic
d’aplicació.

11. Les actuacions que, podent-se acollir al règim excepcional
d’aquesta disposició, es duguin a terme sense haver presentat
declaració responsable, o que excedeixin les declarades, s’han
de considerar com a actuacions sense llicència amb caràcter
general, i se’ls ha d’aplicar el mateix règim de protecció de la
legalitat i sancionador que a les obres i usos sense llicència.

12. El règim aplicable al final d’obres, primera ocupació o
utilització dels edificis i les instal·lacions no queda afectat per
aquesta disposició i, en conseqüència, es requeriran les
actuacions, les llicències i els actes que estableix la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
per al tipus d’obres i instal·lacions que s’hagin executat.

13. Als efectes del que preveu aquesta disposició, només es pot
presentar una declaració responsable sobre una mateixa
edificació o habitatge un cop cada sis mesos, tret del cas de
concurrència en edificis en règim de propietat horitzontal, on
es podran presentar sense aquesta limitació dels sis mesos una
declaració relativa a tot l’edifici amb les corresponents a
habitatges individuals que formen part del mateix, sense
perjudici de la possibilitat d’acollir-se al règim previst a
l’article 156 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, per a les modificacions durant
l’execució de les obres.
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14. Als efectes d’aquesta disposició, no serà imprescindible per
acollir-se aquest règim que les convocatòries de subvencions o
ajudes vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència s’hagin obert, sempre que les actuacions s’ajustin
al que disposin les bases de la convocatòria o normativa
equivalent. No serà possible acollir-se al règim quan s’hagi
tancat la convocatòria corresponent. La vigència de la
declaració responsable no es veurà afectada pel fet de que
finalment no sigui beneficiària d’aquestes ajudes.

15. Aquesta disposició no és aplicable als actes subjectes al
règim de comunicació prèvia en aquesta llei, els quals
continuen sotmesos al procediment establert en l’article 153 de
la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.

16. Per a tot el que no disposi explícitament aquesta disposició,
cal ajustar-se al règim general d’intervenció preventiva del títol
VII de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les
Illes Balears.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades les disposicions del mateix rang, o d’un rang
inferior, que s’oposin al que s’estableix en aquest Decret llei.

Disposició final primera
Deslegalització

El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les
normes que conté l’article sisè d’aquest Decret llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 23 de desembre de 2021

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica
(Per suplència d’acord amb l’article 2 del Decret 10/2021,
de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
(Per suplència d’acord amb l’article 2 del Decret 10/2021,
de 13 de febrer, de la presidenta  de les Illes Balears)
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

El conseller de Mobilitat i Habitatge
(Per suplència d’acord amb l’article 2 del Decret 10/2021,
de 13 de febrer, de la presidenta  de les Illes Balears)
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari
Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de
juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l'Estat (procediment d'urgència: ateses les
conseqüències que es deriven de la crisi ocasionada per la
pandèmia de la COVID-19 i amb la finalitat que les mesures
tributàries i de reactivació que es preveuen en aquesta
iniciativa es puguin aplicar el més aviat possible i, per tant,
se'n puguin beneficiar els ciutadans de les Illes Balears).

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL
DECRET LEGISLATIU1/2014, DE 6 DE JUNY, PEL

QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LES
DISPOSICIONS LEGALS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN
MATÈRIA DE TRIBUTS CEDITS PER L'ESTAT

I

Durant els dos darrers anys, els ciutadans de les Illes Balears,
com els de la resta d’Espanya i del conjunt del món, han patit
i encara pateixen una crisi sanitària, econòmica i social que no
té pràcticament precedents a la història. Afortunadament, la
crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 podria
estar, a dia d’avui, arribant a la seva fi, però les conseqüències
econòmiques i socials sens dubte perduraran durant un llarg
període de temps.

Afrontar una crisi d’aquestes característiques ha obligat als
ciutadans i les empreses a fer uns esforços inimaginables per
superar les restriccions de drets i llibertats individuals i els
tancaments de l’activitat econòmica decretats des de les
Administracions Públiques. Al mateix temps, ha obligat al
sector públic a implementar una política fiscal fortament
expansiva, tant pel que fa a la despesa com als ingressos, per tal
d’evitar la caiguda en picat de les rendes familiars i la
desaparició d’una gran part del teixit productiu.
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No obstant això, tant el Govern d’Espanya com el Govern de
les Illes Balears s’han caracteritzat per aplicar una política
tributària clarament divergent a la de la resta de països de la
Unió Europea (UE). Certament, s’ha expandit la despesa
pública –encara que de forma tardana i manifestament
insuficient, si tenim en compte el comportament d’altres països
de la UE amb economies fortes i comptes públics sanejats–,
però a diferencia del que han fet la immensa majoria dels
nostres socis de la UE, no s’ha reduït la pressió fiscal, tot el
contrari, s’ha incrementat i de forma molt significativa.

Aquesta divergència d’Espanya i Balears envers la resta de
països de la UE esdevé amb una política fiscal procíclica per la
part de l’ingrés, que suposa sens dubte un llast per a la
recuperació econòmica, que s’hauria de revertir a la major
brevetat possible tant per part del Govern Central com pel
Govern de les Illes Balears. De fet, Comunitats Autònomes
com Madrid, Andalusia, Galícia, Castella i Lleó o Múrcia, han
optat per les reduccions de la pressió fiscal com a mesures
–juntament amb reformes de caire estructural– d’impuls de
l’activitat econòmica, amb resultats molt positius.

Per això, és del tot necessari que a les Illes Balears s’aprovin
rebaixes tributàries que incrementin la renda disponible de les
famílies i amb això, el consum i la inversió privada, per tal que
l’actual efecte rebot, es transformi amb una vertadera
recuperació econòmica que s’acabi consolidant en el temps.

Per altra banda, les polítiques d’enorme expansió de la massa
monetària aplicades pels bancs centrals per afrontar la crisi,
juntament amb certs colls de botella a les cadenes de producció
mundial i increments molt notables dels preus de l’energia i les
matèries primeres, han derivat en una taxa d’inflació interanual
a les Illes Balears del 6,5% a finals de 2021, que no
s’observava des de fa vint-i-nou anys.

Aquest fet, ha provocat una pèrdua molt notable de poder
adquisitiu per a les famílies i un increment dels costs
empresarials, que precisen mesures de compensació per part de
les Administracions Públiques. Entre aquestes mesures s’han de
trobar necessàriament les rebaixes impositives per part de la
comunitat autònoma i com a mínim, l’aprovació immediata del
Règim Fiscal previst al Règim Especial de Balears (REB), per
tal de rebaixar la càrrega tributària que suporten les famílies i
les empreses –petites i mitjanes en gran part– de les Illes
Balears. 

Al mateix temps, diversos estudis en els que es calcula la
pressió i/o el sacrifici fiscal a les diferents comunitats
autònomes, posen de manifest que les Illes Balears es troben al
capdavant en els índex tant de pressió com de sacrifici o esforç
fiscal. Al mateix temps, Balears també ocupa les darreres
posicions pel que fa als índex autonòmics de competitivitat
fiscal, la qual cosa denota que es tracta d’una regió molt poc
atractiva per a l’atracció d’inversions. Per això, resulta també
necessari implementar una contundent rebaixa impositiva, que
situï les Illes Balears entre les cinc comunitats autònomes amb
la menor tributació.

II

Situats doncs a un més que convenient escenari de rebaixa
impositiva, resulta necessari apuntar els objectius a assolir i els
contribuents beneficiaris d’aquesta rebaixa.

En aquest sentit, es planteja una reforma fiscal que redueix
molt especialment la tributació sobre el 78% dels ciutadans
residents a les Illes Balears que a l’any 2019 tingueren una
renda inferior a la mitjana per habitant a Balears, que es situa
al voltant dels 30.000 euros. En conseqüència, la reforma fiscal
a la baixa es dirigeix a les rendes mitjanes i baixes, amb la
finalitat d’assolir objectius redistributius i també de política
econòmica, aprofitant la major propensió marginal al consum
dels ciutadans amb aquets nivells de renda.

De la mateixa manera, s’ha d’aprofitar una reforma fiscal a la
baixa per suprimir o al menys reduir molt significativament,
figures tributàries que molts ciutadans consideren injustes. Un
clar exemple el trobem a l’Impost sobre Successions i
Donacions, que grava la transmissió del patrimoni que durant
tota una vida ha acumulat una persona, que ja ha estat gravat
per tota la imposició sobre la renda i/o la riquesa i per tant, no
té sentit que es torni a gravar quan es produeix la successió. A
més, en molts casos els fills o el cònjuge que reben una
herència han participat amb la generació del patrimoni
propietat del causant de la successió i per tant, no té massa
sentit que es gravi el patrimoni que els hereus han ajudat a
generar. Al mateix temps, es tracta de figures tributàries que,
pel seu caràcter injust, tendeixen a desaparèixer a molts països
de la Unió Europea (UE). De fet, a quinze països de la UE
l’impost sobre successions no existeix o la recaptació és
purament residual.

Una situació similar la trobem amb l’Impost sobre el Patrimoni,
una figura tributària arcaica i en desús a la UE. De fet, la
immensa majoria dels països europeus han anat suprimint
aquesta figura impositiva, essent, per tant, Espanya, un dels
pocs països que encara el mantenen vigent. És, per altra banda,
un impost que incideix negativament sobre l’estalvi i suposa –a
l’igual que l’impost sobre successions i donacions– una doble
o triple tributació sobre una mateixa renda. Per això, l’impost
sobre patrimoni ha de ser una figura a extingir de cara a un
futur pròxim.

Per altra banda, s’ha d’aprofitar la fiscalitat per desenvolupar
polítiques d’habitatge. A dia d’avui, la població de les Balears
i molt especialment els joves, pateixen enormes dificultats per
accedir a un habitatge. Per això, es fa necessari reduir amb
contundència la fiscalitat que afecta a l’adquisició del primer
habitatge habitual tant a les transmissions oneroses com
lucratives, de manera que es faciliti al màxim que els ciutadans
de Balears puguin tenir un habitatge en propietat.

Al mateix temps, dins el marc de les polítiques d’habitatge
també es fa necessari potenciar que els ciutadans puguin
accedir a un habitatge de lloguer i per això, s’ha d’ajudar des
de la fiscalitat als arrendataris per tal de rebaixa’ls-hi els costos
i també s’ha d’ajudar als arrendadors que posin els seus
habitatges al mercat de lloguer amb caràcter permanent.

A més, s’ha de fer servir la fiscalitat per desenvolupar
polítiques de família, fomentant la natalitat, facilitant la
conciliació i ajudant a aquells persones que més ho necessiten.
Per això, s’incrementen las ajudes per llibres de text, per cures
d’infants i persones amb discapacitat, i es creen nous beneficis
fiscals per naixement o adopció i per despeses per cures per a
persones majors.



8010 BOPIB núm. 142 -  11 de febrer de 2022

III

Aquesta reforma fiscal aborda una sèrie de modificacions en
diferents imposts sobre els que la comunitat autònoma de les
Illes Balears hi té capacitat normativa.

Entre les propostes que es contemplen a l’articulat de la llei
s’estableixen reduccions en el tram autonòmic de l’Impost de
la Renda de les Persones Físiques, es modifica a l’alça el mínim
personal i familiar i s’amplien els límits d’algunes deduccions
i se’n creen de noves.

Per una banda, es redueixen els tipus marginals de l’escala
autonòmica de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques
als trams de renda mitjans i baixos, considerant com a tals les
bases liquidables que no superin els 30.000 euros.
Concretament, es redueix mig punt el tipus marginal pels trams
de base liquidable iguals o inferiors al 30.000 euros, i un quart
de punt pels trams superiors. Per altra banda, s’incrementa fins
el límit màxim del 10% el mínim per ascendents i el mínim del
contribuent per a majors de 75 anys.

Al mateix temps, la deducció autonòmica per arrendament
d’habitatge habitual, es fa extensiva a tots els contribuents
residents a les Illes Balears que compleixin els requisits, i no
només a determinats col·lectius. A més, s’amplia el llindar
màxim de la deducció que passa dels 400 als 600 euros anuals
i s’incrementa notablement el llindar de base imposable que
permet aplicar la deducció, passant dels 20.000 euros actuals
als 30.000 en el cas de tributació individual i dels 34.000 als
48.000 euros en conjunta. A més, pels joves menors de 30 anys,
persones amb discapacitat i famílies nombroses o
monoparentals, s’amplien els percentatges de la deducció fins
arribar al 20% amb un màxim de 800 euros i també s’amplien
els llindars de base imposable.

Per altra banda, s’amplien de forma molt notable els límits de
la deducció per despeses d’adquisició de llibres de text que
arriba fins els 275 euros anuals per fill i es clarifica la redacció
i es doblen els límits fins arribar als 300 a la deducció per
contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o
persones a càrrec amb aquesta condició. A més, s’amplien els
llindars d’ambdues deduccions, que passen dels 12.500 als
30.000 euros en el cas de tributació individual i dels 25.000 als
48.000 en conjunta, amb llindars superiors per al cas de les
famílies nombroses.

També s’incrementa la deducció per despeses relatives als
descendents o acollits menors de sis anys per motius de
conciliació, quan es tracte de contribuents menors de 30 anys,
persones amb discapacitat o famílies nombroses o
monoparentals, pels quals la deducció arriba fins al 50% de les
despeses amb un màxim de 900 euros.

A més, es creen tres noves deduccions a l’impost sobre al
renda. En primer lloc, una deducció per als arrendadors
d’habitatge que arriba fins el 15% del rendiment net positiu
derivat del lloguer, amb un límit màxim de 300 euros anual,
sempre que l’habitatge llogat ho sigui amb vocació de
permanència.

En segon lloc, una deducció per naixement o adopció que
atorga una ajuda d’entre 800 euros pel naixement o adopció del
primer fill i 1.400 euros pel quart i següents. A més, s’habilita

un sistema d’abonament anticipat de l’ajuda i aquesta es fa
extensiva als contribuents amb rendes baixes que no puguin
beneficiar-se de la deducció per insuficiència de quota integra
autonòmica. 

En tercer lloc, es crea una nova deducció per despeses
derivades d’estades a residències i centres de dia o la
contractació de persones per cures, que arriba al 40% amb un
màxim de 600 euros i té com a objectiu compensar aquests
tipus de despeses per a les persones majors de 65 anys o les
persones que tinguin ascendents o descendents a càrrec i
suportin aquest tipus de despeses.

També es modifica la tributació a l’Impost sobre el Patrimoni.
En aquest cas, s’incrementa el mínim exempt fins els 800.000
euros i no només s’aplica una escala de gravamen clarament
inferior a l’actual, sinó que també és més reduïda que la que
estava vigent abans de la reforma de 2016. Aquesta reforma
constituiria una primera fase que hauria d’acabar a una fase
posterior amb la supressió efectiva de l’impost.

Pel què fa a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, es crea en primer lloc un nou tipus de
gravamen reduït del 4% per a les transmissions oneroses
d’immobles que hagin de constituir l’ habitatge habitual del
contribuent. En aquest cas, es pretén facilitar l’adquisició
d’habitatge en el mercat de segona mà per als ciutadans que el
facin servir com a habitatge habitual. Aquest tipus reduït resulta
aplicable sempre que el valor real o declarat de l’immoble
adquirit sigui inferior al 200.000 euros, encara que s’estableix
la possibilitat d’incrementar fins un 50% aquesta quantia per
zones, municipis o illes amb preus dels habitatges
significativament més elevats.

Al mateix temps, els joves menors de 35 anys i les famílies
nombroses gaudiran d’un tipus reduït d’un 2% quan adquireixin
un habitatge habitual a les Illes Balears, mentre que els joves
menors de 30 anys en el moment d’efectuar l’adquisició del seu
primer habitatge habitual, gaudiran d’una deducció del 100%
de la quota de l’impost, la qual cosa implica la supressió
efectiva de l’impost. 

Per altra banda, per tal de facilitar al màxim el lloguer
d’habitatge es crea una nova bonificació que arriba fins el
100% de la quota tributària en els arrendaments d’habitatge
sempre que la renta anual satisfeta no superi els 15.000 euros.
A la vegada, es crea també un tipus reduït d’un 1%, aplicable
a les escriptures públiques que documentin l’adquisició d’un
habitatge habitual, quan aquest quedi subjecte i no exempt a la
modalitat d’actes jurídics documentats. Si l’adquisició de
l’habitatge habitual l’efectua un jove menor de 35 anys, una
persona amb discapacitat o una família nombrosa o
monoparental, el tipus serà del 0,5%. A més, aquests mateixos
col·lectius podran gaudir d’un tipus reduït del 0,5% a les
escriptures notarials que documentin la constitució
d’hipoteques en garantia de préstecs per a l’adquisició d’un
habitatge habitual a Balears.

En referència a l’Impost de Successions i donacions, s’amplia
la reducció per adquisició de l’habitatge habitual fins els
250.000 euros i es modifica la redacció d’aquesta reducció i la
referida a adquisicions de béns i drets afectes a activitats
econòmiques per tal de garantir que aquestes reduccions siguin



BOPIB núm. 142 -  11 de febrer de 2022 8011

del tot aplicables en el cas de pactes successoris o el que es
coneixen com herències en vida.

Per altra banda, la bonificació del 99% de la quota integra
corregida que a dia d’avui és aplicable als contribuents del grup
I: descendents menors de 21 anys, es fa extensiva també al grup
II: descendents de 21 o mes anys, cònjuges i ascendents, el
percentatge arriba fins el 100% i es deixa clar que aquesta
bonificació també resulta aplicable als pactes successoris. En
conseqüència, amb l’entrada en vigor d’aquesta reforma a
l’impost sobre successions i donacions, les herències de pares
a fills o altres descendents directes –per exemple, nets–,
cònjuge o ascendents, deixaran de tributar per aquest impost a
les Illes Balears.

A més, es crea una nova bonificació del 50% per als
contribuents de grup III: Col·laterals de segon –germans– i
tercer grau –nebots– i ascendents i descendents per afinitat, que
passaran a pagar, per tant, només la meitat de la quota tributària
actual. Cal recordar que l’actual normativa sobre els grups III
i IV suposa en alguns casos, un nivell de pressió fiscal quasi
confiscatori, un fet que ha provocat un important augment de
les renúncies a les herències.

Al mateix temps, es considera necessari ampliar les quanties i
els límits màxims de les reduccions per a l’adquisició d’un
habitatge habitual per la via d’una donació entre pares i fills o
donacions dineràries als fills per tal que aquests adquireixin un
habitatge habitual. Aquesta reducció serà del 60% en termes
generals, però si es tracta de joves menors de 35 anys, persones
amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals, la
reducció arribarà fins el 95% quan es tracti de la donació entre
pares i fills del primer habitatge habitual d’aquests darrers.

Aquesta llei pretén, en definitiva, donar passes cap endavant en
la línia de reduir, dins els marges de capacitat normativa que
atorga a la comunitat autònoma la legislació vigent, la pressió
fiscal amb l’objectiu d’alliberar l’activitat econòmica d’una
política fiscal asfixiant, a fi que els nostres conciutadans
gaudeixin d’una major capacitat adquisitiva i puguin millorar
els seus nivells de consum i estalvi i tot això, sense malmetre
els serveis públics essencials que han d’estar garantits i en
constant millora.

Article únic
Modificació del Decret legislatiu1/2014, de 6 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l'Estat

El Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat,
queda modificat com segueix:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

"Article 1 
Escala autonòmica de l’impost aplicable a la base
liquidable general

L’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable a la base liquidable general es
la següent:

Base
liquidable

fins a
(euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta de
base

liquidable
fins a

(euros)

Tipus
aplicable

(%)

0 0 10.000 9

10.000 900 8.000 11,25

18.000 1.800 12,000 14,25

30.000 3.510 18.000 17,5

48.000 6.660 22.000 19

70.000 10.840 20.000 21,75

90.000 15.190 30.000 22,75

120.000 22.015 55.000 23,75

175.000 35.078 Endavant 24,75"

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

"Article 2 
Increment del mínim personal i familiar

S’incrementa en un 10% els imports corresponents als
mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i
per discapacitat, que formen part del mínim personal i
familiar, següents:

a) El mínim del contribuent major de 65 anys i major de 75
anys.

b) El mínim per al tercer descendent i el mínim per al quart
i següents descendents.

c) El mínim per ascendents.

d) El mínim per discapacitat."

Tres. L’article 3 bis queda redactat de la manera següent:

"Article 3 bis 
Deducció autonòmica per arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears

1. Els contribuents que siguin arrendataris d’un habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears poden deduir, de
la quota íntegra autonòmica, el 15% dels imports satisfets
en el període impositiu, amb un màxim de 600 euros anuals,
sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual del
contribuent, ocupat efectivament per aquest, i que la durada
del contracte d’arrendament sigui igual o superior a un any.

b) Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni
el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar
no siguin titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o
gaudi, d’un altre habitatge distant a menys de 70
quilòmetres de l’habitatge arrendat, excepte en els casos en
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què l’altre habitatge estigui ubicat fora de les illes Balears
o en una altra illa o generi, pel contribuent o la resta de
membres de la seva unitat familiar, rendiments del capital
immobiliari durant el mateix exercici impositiu.

c) Que el contribuent no tingui dret en el mateix període
impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.

2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total del contribuent no superi l’import de
48.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 30.000
euros en el de
tributació individual. En cas de tributació conjunta, només
es poden beneficiar d’aquesta deducció els contribuents
integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions
establertes en l’apartat anterior i per l’import de les quanties
efectivament satisfetes per aquests.

3. El joves menors de 30 anys, les persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, i el pare o els pares
que convisquin amb el fill o fills sotmesos a pàtria potestat
i que integrin una família nombrosa o una família
monoparental podran deduir, de la quota integra
autonòmica, el 20% dels imports satisfets en el període
impositiu, amb un màxim de 800 euros anuals, sempre que
es compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1 anterior.

En aquest cas, els límits esmentats a l’apartat 2 anterior son
54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 36.000
euros per al cas de tributació individual."

Quatre. S’afegeix un article 3 quarter amb la següent redacció:

"Article 3 quarter 
Deducció autonòmica per arrendadors d’habitatge en el
territori de les Illes Baleares

1. Els contribuents que obtinguin rendiments derivats de
l’arrendament d’habitatges ubicats al territori de les Illes
Balears, poden deduir un 15% del rendiment net positiu que
hagin generat en el període impositiu, amb un màxim de
300 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits
següents:

a) Que es tracti de rendiments derivats d’habitatges ubicats
al territori de les Illes Balears, que generin la possibilitat
d’aplicar la reducció a la que es refereix l’article 23.2 de la
Llei 35/2006.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es
refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut
Balear de l’Habitatge.

2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual."

Cinc. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

"Article 4 
Deducció autonòmica per despeses d’adquisició de llibres
de text

1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al
desenvolupament i l’aplicació dels currículums
corresponents al segon cicle d’educació infantil, a
l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al
batxillerat i als cicles formatius de formació professional
específica, s’ha de deduir el 100 % dels imports destinats a
aquestes despeses per cada fill que cursi aquests estudis,
amb els límits següents:

a) En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals
la quantia que resulti de la base imposable total sigui:

1r. Fins a 20.000 euros: 275 euros per fill.
2n. Entre 20.000,01 i 30.000 euros: 200 euros per fill.
3r. Entre 30.000,01 i 48.000 euros: 150 euros per fill.

b) En declaracions individuals, els contribuents per als
quals la quantia que resulti de la base imposable total sigui:

1r. Fins a 10.000 euros: 200 euros per fill.
2n. Entre 10.000,01 i 20.000 euros: 150 euros per fill.
3r. Entre 20.000,01 i 30.000 euros: 100 euros per fill.

2. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
poden tenir en compte els fills que, al seu torn, donen dret
al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei
35/2006.

Si els fills conviuen ambdós progenitors i aquests opten per
la tributació individual, la deducció s’haurà de prorratejar
per parts iguals a la declaració de cada un d’ells.

3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual, i també la justificació documental,
mitjançant les factures o els corresponents documents
equivalents, que hauran de mantenir-se a disposició de
l’Administració Tributària.

No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits
quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són de
54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 36.000
euros per al cas de tributació individual. En aquest cas, el
tram 3r dels punts a) i b) de l’apartat 1 anterior, s’ampliarà
fins els 54.000 euros i els 36.000 euros."

Sis. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

"Article 6 
Deducció autonòmica per contribuents amb discapacitat
física, psíquica o sensorial o persones a càrrec amb aquesta
condició

1. Per cada contribuent resident a les Illes Balears que
tingui la consideració legal de persona amb discapacitat
física, psíquica o sensorial, s’estableixen les següents
deduccions d’acord amb
la naturalesa i el grau de discapacitat:

a) Discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al
33% i inferior al 65%: 160 euros.

b) Discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al
65%: 300 euros.
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c) Discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33%:
300 euros.

2. Per cada descendent o ascendent a càrrec que tingui la
consideració legal de persona amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, s’estableixen les següents deduccions
d’acord amb la naturalesa i el grau de discapacitat:

a) Discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al
33% i inferior al 65%: 160 euros.

b) Discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al
65%: 300 euros.

c) Discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33%:
300 euros.

A l’efecte de l’aplicació de les deduccions d’aquest apartat,
només es poden tenir en compte els descendents o els
ascendents que, al seu torn, donen dret al mínim que
regulen els articles 58 i 59 de la Llei 35/2006.

Si els descendents o ascendents conviuen ambdós pares i
aquests opten per la tributació individual, la deducció
s’haurà de prorratejar per parts iguals a la declaració de
cada un d’ells.

3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual.

No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits
quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són de
54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 36.000
euros per al cas de tributació individual."

Set. L’article 6 bis queda redactat de la manera següent:

"Article 6 bis
Deducció autonòmica per despeses relatives als descendents
o acollits menors de sis anys per motius de conciliació

1. S’estableix una deducció d’un 40%, amb un límit de 600
euros, de l’import anual satisfet per les despeses derivades
de la prestació dels serveis següents a descendents o acollits
menors de sis anys:

a) Estades d’infants de 0 a 3 anys en escoles infantis o en
guarderies.

b) Servei de custòdia, servei de menjador i activitats
extraescolars de d’infants de 3 a 6 anys en centres
educatius.

c) Contractació laboral d’una persona per cuidar del menor.

2. Per poder aplicar aquesta deducció s’han de complir els
requisits següents:

a) Que els contribuents desenvolupin activitats per compte
d’altri o pel seu compte generadors de rendiments del
treball o de rendiments d’activitats econòmiques.

b) Que la base imposable total no superi l’import de 30.000
euros en el cas de tributació individual i de 48.000 euros en
el de tributació conjunta.

c) Que el pagament de els despeses que donen dret a la
deducció es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit,
transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes
d’entitats de crèdit.

3. El joves menors de 30 anys, les persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, i el pare o els pares
que convisquin amb el fill o fills sotmesos a pàtria potestat
i que integrin una família nombrosa o una família
monoparental podran deduir, de la quota integra
autonòmica, el 50% dels imports satisfets en el període
impositiu, amb un màxim de 900 euros anuals, sempre que
es compleixin els requisits esmentats als apartats 1 i 2
anteriors.

En aquest cas, els límits esmentats a l’apartat 2 b) anterior
son 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de
36.000 euros per al cas de tributació individual.

4. En supòsit de deducció de les despeses de la contractació
d’una persona ocupada, aquesta ha d’estar donada d’alta en
el règim especial per a empleats de al llar de la Seguretat
Social.

5. Quan dos contribuents tinguin dret a l’aplicació
d’aquesta deducció i optin per la declaració individual,
s’han de prorratejar entre ells per parts iguals.

6. Si tots els descendents o acollits deixen de ser menors de
sis anys al llarg de l’any el límit màxim de la deducció s’ha
de prorratejar per la suma del nombre de dies en què els
descendents o acollits hagin estat menors de sis anys durant
l’any natural. També s’ha de prorratejar de la mateixa
manera el límit màxim de la deducció si els descendents han
nascut o han estat adoptats al llarg de l’any, o si els menors
han estat acollits al llarg de l’any."

Vuit. S’afegeix un nou article 6 ter amb la següent redacció:

"Article 6 ter
Deducció autonòmica per naixement o adopció

1. Els contribuents podran deduir de la quota integra
autonòmica, per cada fill nascut o adoptat dins el període
impositiu, les següents quanties:

a) Pel primer fill: 800 euros.

b) Pel segon fill: 1.000 euros.

c) Pel tercer fill: 1.200 euros.

d) Pel quart i següents: 1.400 euros.

2. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
poden tenir en compte els fills que, al seu torn, donen dret
al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei
35/2006.
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Si els fills conviuen ambdós progenitors i aquests opten per
la tributació individual, la deducció s’haurà de prorratejar
per parts iguals a la declaració de cada un d’ells.

3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual.

No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits
quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són de
54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 36.000
euros per al cas de tributació individual.

4. Els contribuents amb dret a aplicar-se aquesta deducció,
podran sol·licitar a la conselleria competent en matèria
d’hisenda i en el termini de dos mesos posteriors al
naixement o adopció, l’abonament anticipat de l’import
total de la deducció. L’import abonat anticipadament es
descomptarà i, en cas que la deducció no es correspongui
amb l’import abonat anticipadament, es regularitzarà, en el
moment de presentar la declaració de l’impost.

En el cas en que el contribuent hagi sol·licitat l’abonament
anticipat de la deducció i en el moment de presentar la
declaració de l’impost, no pugui aplicar-se la deducció per
insuficiència de la quota íntegra autonòmica, no haurà de
retornar cap import a l’administració autonòmica i la
quantia abonada anticipadament tindrà la consideració a
tots els efectes l’ajuda pública per naixement o adopció."

Nou. S’afegeix un nou article 6 quarter amb la següent
redacció:

"Article 6 quarter
Deducció autonòmica per despeses derivades d’estades a
residències i centres de dia o contractació de persones per
a cures

1. Els contribuents majors de 65 anys o els que tinguin
ascendents o descendents a càrrec, poden deduir de la quota
íntegra autonòmica un 40%, amb un límit de 600 euros, de
l’import anual satisfet per les despeses derivades de:

a) Estades a residències o centres de dia

b) Contractació laboral d’una persona per a cures

2. Per poder aplicar aquesta deducció s’han de complir els
requisits següents:

a) Si es tracta de persones que tinguin ascendents o
descendents a càrrec, han de desenvolupar una activitat per
compte d’altri o pel seu compte generadors de rendiments
del treball o rendiments d’activitats econòmiques i els
descendents o ascendents a càrrec hauran de donar dret al
mínim que regulen els articles 58 o 59 de la Llei 35/2006.

b) La base imposable total del contribuent major de 65 anys
o del que tingui descendents o ascendents a càrrec no podrà
superar l’import de 30.000 euros en el cas de tributació
individual i de 48.000 euros en el de tributació conjunta.

c) El pagament de els despeses que donen dret a la deducció
es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència
bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d’entitats de
crèdit.

3. En supòsit de deducció de les despeses de la contractació
d’una persona ocupada, aquesta ha d’estar donada d’alta en
el règim especial per a empleats de al llar de la Seguretat
Social.

4. Quan dos contribuents tinguin dret a l’aplicació
d’aquesta deducció i optin per la declaració individual,
s’han de prorratejar entre ells per parts iguals."

Deu. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

"Article 8
Mínim exempt

La base imposable dels subjectes passius per obligació
personal de contribuir que resideixin habitualment a les
Illes Balears s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt,
en l’import de 800.000 euros."

Onze. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

"Article 9 
Tipus de gravamen

La base liquidable de l’impost es grava d’acord amb
l’escala següent:

Base
liquidable

fins a
(euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable fins

a (euros)

Tipus
aplicable

(%)

0,00 0,00 170.000,00 0,17

170.000,00 289,00 170.000,00 0,25

340.000,00 714,00 340.000,000 0.41

680.000,00 2.108,00 680.000,00 0,81

1.360.000,00 7.616,00 1.360.000,00 1,25

2.720.000,00 24.616,00 2.720.000,00 1,65

5.440.000,00 69.496,00 5.440.000,00 2,03

10.880.000,00 179.928,00 Endavant 2,42"

Dotze. Els apartats a) i c) de l’article 10 queden redactats de la
manera següent:

"a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti d’aplicar
la tarifa següent en funció del valor real o declarat —si
aquest darrer és superior al real— del bé immoble objecte
de transmissió o de constitució o cessió del dret real:
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Valor total
de

l'immoble
des de
(euros)

Quota
íntegra
(euros) 

Resta de
valor fins a

(euros)

Tipus
aplicable

(%)

0 0 400.000 8

400.000 32.000 200.000 9

600.000 50.000 200.000 10

1.000.000 90.000 Endavant 11

c) No obstant el que disposa la lletra a) anterior, quan el
valor real o declarat —sempre que aquest darrer sigui
superior al real— de l’immoble sigui igual o inferior a
200.000 euros, i sempre que l’immoble hagi de constituir,
en el moment de l’adquisició, l’habitatge habitual de
l’adquirent, en els termes establerts per la normativa
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, i l’adquirent no disposi de cap altre dret de
propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge, el
tipus de gravamen aplicable és el 4%.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda, es podrà incrementar la quantia assenyalada en
el paràgraf anterior fins un màxim del 50%, per a
determinades zones, municipis o illes en els que es
consideri que els preus dels habitatges són significativament
més elevats que la quantia assenyalada. En aquest cas,
s’aplicarà un tipus del 4% per als primers 200.000 euros i
un 8% per a la quantia excedent.

Així mateix, durant un termini de quatre anys des de
l’adquisició, els adquirents que hagin aplicat aquest tipus de
gravamen en l’autoliquidació corresponent no poden
adquirir cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte
de cap altre habitatge. En cas contrari, el contribuent ha de
pagar la part de l’impost que hagués aplicat d’acord amb la
tarifa a què es refereix la lletra a) d’aquest article, sense
interessos de demora, per mitjà d’una autoliquidació
complementària que s’ha de presentar en el termini màxim
d’un mes comptador des de la data en què es produeixi
l’incompliment d’aquest requisit."

Tretze. S’afegeix un article 10 bis amb la següent redacció:

"Article 10 bis 
Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió onerosa
d’immobles que hagin de constituir habitatge habitual de
determinats col·lectius

1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer
habitatge habitual de joves menors de 35 anys, serà del 2%,
sempre que concorrin els requisits següents:

a) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver set titular de
cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’us o
gaudi.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

c) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, no serà
superior a 200.000 euros.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda, es podrà incrementar aquesta quantia
assenyalada en el paràgraf anterior fins un màxim del 50%,
per a determinades zones, municipis o illes en els que es
consideri que els preus dels habitatges són significativament
més elevats que la quantia assenyalada. En aquest cas,
s’aplicarà un tipus del 2% per als primers 200.000 euros i
un 8% per a la quantia excedent.

2. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir l’habitatge
habitual del pare o els pares que convisquin amb el fill o els
fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família
nombrosa o una família monoparental serà del 2% quan
concorrin els requisits següents:

a) L’adquisició de l’habitatge tingui lloc dins els dos anys
següents a la data d’assolir-se la condició legal de família
nombrosa o monoparental, i si ja ho fos, dins dels dos anys
següents al naixement o adopció de cada fill.

b) Que en els mateixos períodes esmentats prèviament es
produeixi la transmissió onerosa de l’anterior habitatge
habitual.

c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

d) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, no serà
superior a 300.000 euros. En aquest cas, s’aplicarà un tipus
del 2% per als primers 200.000 euros i un 8% per a l’excés.

e) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit sigui
superior en mes d’un 10% a la superfície construïda de
l’habitatge anterior.

3. L’incompliment dels requisits establerts als apartats 1 i
2 anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementaria en el període d’un més a contar des de la
data en que es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Catorze. S’afegeix un article 14 quarter amb la següent
redacció:

"Article 14 quarter
Deducció autonòmica per a l’adquisició del primer
habitatge habitual per joves menors de 30 anys i persones
amb discapacitat

1. Les transmissions oneroses d’immobles que hagin de
constituir el primer habitatge habitual de joves menors de
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30 anys o persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, podran aplicar una deducció del 100% de
la quota tributària, sempre que concorrin els requisits
següents:

a) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver set titular de
cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’us o
gaudi.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

c) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, no serà
superior a 200.000 euros.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda, es podrà incrementar aquesta quantia
assenyalada en el paràgraf anterior fins un màxim del 50%,
per a determinades zones, municipis o illes en els que es
consideri que els preus dels habitatges són significativament
més elevats que la quantia assenyalada. En aquest cas, la
deducció s’aplicarà sobre la quota tributària que es derivi
d’una base màxima de 200.000 euros.

2. L’incompliment dels requisits establerts als apartats
anterior comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementaria en el període d’un més a contar des de la
data en que es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Quinze. S’afegeix un article 14 quinquies amb la redacció
següent:

"Article 14 quinquies
Deducció autonòmica per arrendaments d’habitatge

En els arrendaments d’immobles destinats exclusivament a
habitatge del subjecte passiu, sempre que la renda anual
satisfeta no sigui superior a 15.000 euros, s’aplicarà una
deducció del 100% sobre la quota tributària obtinguda de
l’aplicació de la tarifa fixada a l’article 12.1 del Text Refós
de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre."

Setze. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

"Article 17
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptura notarials
que documentin l’adquisició d’un habitatge habitual

Les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan
tinguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució
de drets reals sobre bens immobles que hagin de constituir
l’habitatge habitual de l’adquirent en els termes establerts
per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, el valor de l’immoble sigui igual o
inferior a 250.000 euros i l’adquirent no disposi de cap altre

dret de propietat o d’ús o gaudi respecte a cap altre
habitatge, el tipus de gravamen aplicable es l’1%.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda, es podrà incrementar la quantia assenyalada en
el paràgraf anterior fins un màxim del 50%, per a
determinades zones, municipis o illes en els que es
consideri que els preus dels habitatges són significativament
més elevats que la quantia assenyalada. En aquest cas,
s’aplicarà un tipus de l’1% per als primers 250.000 euros i
un 1,5% per a la quantia excedent.

Així mateix, durant un termini de quatre anys des de
l’adquisició, els adquirents que hagin aplicat aquest tipus de
gravamen en l’autoliquidació corresponent no poden
adquirir cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte
de cap altre habitatge. En cas contrari, el contribuent ha de
pagar la part de l’impost que hagués aplicat d’acord amb la
tarifa a què es refereix la lletra a) d’aquest article, sense
interessos de demora, per mitjà d’una autoliquidació
complementària que s’ha de presentar en el termini màxim
d’un mes comptador des de la data en què es produeixi
l’incompliment d’aquest requisit."

Disset. S’afegeix un article 17 bis amb la següent redacció:

"Article 17 bis 
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin l’adquisició d’un habitatge
habitual per determinats col·lectius

1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin l’adquisició d’un habitatge habitual per part de
joves menors de 35 anys, persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, o per part del pare o
els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la
pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una
família monoparental, subjectes a la quota gradual de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del
Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, tributaran al tipus
de gravamen reduït del 0,5%, sempre que concorrin els
requisits següents:

a) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

b) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a afectes
de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a 250.000
euros.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda, es podrà incrementar aquesta quantia fins un
màxim del 50%, per a determinades zones, municipis o illes
en els que es consideri que els preus dels habitatges són
significativament més elevats que la quantia assenyalada. A
n’aquest cas, s’aplicarà un tipus del 0.5% per als primers
250.000 euros i un 1,5% per a la quantia excedent.

2. L’incompliment dels requisits establerts a l’apartat
anterior comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
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complementaria en el període d’un més a contar des de la
data en que es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Divuit. S’afegeix un article 17 ter amb la següent redacció:

"Article 17 ter 
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin la constitució d’hipoteques en
garantia de préstecs per a l’adquisició d’un habitatge
habitual per a determinats col·lectius

1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin la constitució d’hipoteques en garantia de
préstecs per a l’adquisició d’un habitatge habitual per part
de joves menors de 35 anys, persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, o per part del pare o
els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la
pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una
família monoparental, subjectes a la quota gradual de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del
Text refós de la llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, tributaran al tipus
de gravamen reduït del 0,5%, sempre que concorrin els
requisits següents:

a) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

b) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a afectes
de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a 200.000
euros.

c) El subjecte passiu haurà d’informar per escrit a
l’adquirent de l’habitatge de la possibilitat d’aplicar aquest
tipus de gravamen reduït i de l’estalvi que suposa pel
subjecte passiu respecte al tipus de gravamen general.

2. L’incompliment dels requisits establerts a l’apartat
anterior comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementaria en el període d’un més a contar des de la
data en que es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Dinou. L’apartat 1 de l’article 23 queda redactat de la manera
següent:

"Article 23
Reducció per adquisició de l’habitatge habitual

1. Les adquisicions per causa de mort tindran una reducció
del 100% del valor de l’habitatge habitual del causant, amb
el límit de 000 euros per a cada subjecte passiu, sempre que
els drethavents siguin el cònjuge, els ascendents o els
descendents, o els parents col·laterals majors de 65 anys
que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la meritació de l’impost."

Vint. L’apartat 1 de l’article 25 queda redactat de la manera
següent:

"Article 25
Reduccions per adquisició de bens i drets afectes a
activitats econòmiques

1. En els casos en què en la base imposable d’una
adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge
o als descendents del causant, estigui inclòs el valor d’una
empresa individual o d’un negoci professional als que els
sigui d’aplicació l’exempció regulada a l’apartat vuit de
l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, o el
valor de drets d’usdefruit sobre l’empresa o el negoci
esmentats, o de drets econòmics derivats de l’extinció
d’aquest usdefruit, sempre que amb motiu de l’adquisició
per causa de mort es consolidi el ple domini en el cònjuge
o en els descendents, per obtenir la base liquidable s’ha
d’aplicar en la imposable, amb independència de les
reduccions que calgui aplicar-hi d’acord amb els articles
anteriors, una reducció del 95% del valor esmentat."

Vint-i-un. L’article 36 queda redactat de la manera següent:

"Article 36 
Bonificació autonòmica en les adquisicions de subjectes
passius inclosos en els grups I i II

En les adquisicions per causa de mort i per assimilació, en
els pactes successoris a què es refereix el Decret legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, pel que s’aprova el Text refós
de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears, als
subjectes passius per obligació personal de contribuir que
es trobin compresos en els grups I i II de l’article 21 del
present text refós, se’ls aplicarà una bonificació del 100%
sobre la quota integra corregida."

Vint-i-dos. S’afegeix un article 36 bis amb la següent redacció:

"Article 36 bis 
Bonificació autonòmica en les adquisicions de subjectes
passius inclosos en el grup III

En les adquisicions per causa de mort, als subjectes passius
per obligació personal de contribuir que es trobin
compresos en el grup III de l’article 21 d’aquest text refós,
se’ls aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota
integra corregida."

Vint-i-tres. L’article 48 queda redactat de la manera següent:

"Article 48 
Reducció per a l’adquisició d’un habitatge habitual

1. Quan a la base imposable corresponent a una donació a
favor de fills o descendents del donant, s’inclogui un
immoble que hagi de constituir un habitatge habitual
d’aquests, s’aplicarà sobre el valor real de l’immoble una
reducció del 60%, sempre que es compleixin els següents
requisits:

a) L’adquisició de l’immoble per part del donatari ha de ser
amb ple domini, sense que sigui possible en cap cas el seu
desmembrament.
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b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

c) El valor real o declarat –si aquest fos superior al real- de
l’immoble adquirit no podrà superar els 200.000 euros.

2. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementaria en el període
d’un més a contar des de la data en que es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."

Vint-i-quatre. S’afegeix un nou article 48 bis que queda
redactat de la manera següent:

"Article 48 bis 
Reducció per a l’adquisició d’un habitatge habitual per part
de determinats col·lectius

1. Quan a la base imposable corresponent a una donació a
favor de fills o descendents del donant menors de 35 anys,
fills o descendents del donant amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33% o un pare o pares que convisquin
amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que
integrin una família nombrosa o una família monoparental,
s’inclogui un immoble que hagi de constituir el primer
habitatge habitual d’aquests, s’aplicarà sobre el valor real
de l’immoble una reducció del 95%, sempre que es
compleixin els següents requisits:

a) L’adquisició de l’immoble per part del donatari ha de ser
amb ple domini, sense que sigui possible en cap cas el seu
desmembrament.

b) L’immoble adquirit ha de constituir el primer habitatge
habitual en territori espanyol del donatari i no pot haver set
propietari de cap altre.

c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

d) El valor real o declarat –si aquest fos superior al real- de
l’immoble adquirit no podrà superar els 200.000 euros.

2. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementaria en el període
d’un més a contar des de la data en que es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."

Vint-i-cinc. L’article 50 queda redactat de la manera següent

"Article 50 
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició d’un habitatge habitual

1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició d’un habitatge habitual

s’aplicarà una reducció del 60%, sempre que es compleixin
els següents requisits:

a) La donació s’haurà de formalitzar en una escriptura
pública a la que s’haurà de fer constar de forma expressa la
voluntat de que els diners donats es destinin a l’adquisició
d’un habitatge del fill o descendent.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual
d’acord amb la definició i als requisits establerts en cada
moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

c) L’habitatge s’ha d’adquirir dins el període màxim de sis
mesos posteriors a la formalització de la donació i s’haurà
ubicar al territori de les Illes Balears.

d) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a afectes
de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a 200.000
euros.

2. Aquesta reducció és incompatible amb la que s’estableix
a l’article 48 del present text refós, i els seus límits han
d’aplicar-se tant en el cas d’una única donació com en cas
de donacions successives, provinguin del mateix ascendent
o de diferents ascendents.

3. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementaria en el període
d’un més a contar des de la data en que es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."

Disposició derogatòria única 
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que
s'oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final única 
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

Aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de gener de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 681/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria turística, derivada de
la InterpelAlació RGE núm. 9688/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9688/21, relativa a política general en matèria turística, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància del
turisme per a la supervivència de Balears, per al seu
desenvolupament econòmic i social i la necessitat que des de
les administracions es contribueixi amb mesures no coercitives
sinó incentivadores, en la seva adaptació a un escenari post
pandèmia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb el sector turístic, la
societat i amb els partits polítics en la Llei turística anunciada
pel Govern balear, per tal d'assolir una llei sòlida i de futur des
de la unitat política i social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre totes les mesures de simplificació
administrativa i millora de la qualitat reguladora de la
normativa turística i de la que de manera transversal l'afecti, per
tal d'impulsar la reactivació econòmica i implementar la
seguretat jurídica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a la futura llei turística una eina facilitadora
que permeti abordar la modernització i la reconversió dels
establiments turístics amb l'objectiu de potenciar la
desestacionalització, la recerca i consolidació de nous segments
de mercat, la millora de l'oferta, la qualitat la seguretat,
l'accessibilitat la sostenibilitat mediambiental i la circularitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure la revisió i actualització dels PIAT per tal
que puguin afavorir la reinversió i la millora de l'oferta a cada
una de les zones.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar els decrets sectorials adaptats als
temps actuals, a les noves necessitats i demandes, sempre amb
el consens dels propis sectors.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, de manera immediata, aprovar una modificació a la
Llei 2/2020 de 15 d'octubre als seus articles 5 del règim

excepcional de declaració responsable per a determinades obres
i instal·lacions a executar en sòl urbà i 7 d'incentius per a les
millores dels establiments turístics, per tal d'ampliar els
terminis d'aplicació, en aquests moments ja caducats.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dissenyar i aprovar un projecte estratègic per a la recuperació
i transformació econòmica (PERTE) del sector turístic, basat en
la col·laboració publicoprivada i amb tota la cadena de valor
turística.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar la inversió de fons europeus, fons propis o
estatals en la millora de les zones turístiques i zones d'afluència
turística com a element dinamitzador i de recuperació de
l'economia i potenciador de la qualitat i del reposicionament
turístic.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, en el termini d'un mes, el calendari
d'actuació dels projectes que es duran a terme amb els 47,7
milions de fons europeus assignats a Balears per a la
recuperació turística, tal com va anunciar el Govern al mes de
desembre.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una línia d'ajudes per als establiments
turístics i els de tota la cadena de valor turística, afectats per la
Llei d'excessos per tal d'incentivar l'increment de qualitat, de
categoria, la reconversió i la diversificació de l'activitat si
escau, a més de la incorporació de pràctiques i mesures de
protecció mediambiental i circularitat.

Palma, a 4 de febrer de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 523/22, del diputat Juan Manuel Gómez i 

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cribratge de càncer de còlon des del Servei públic de Salut
de les Illes Balears (1).

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-123.pdf#page=31
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de cribratges de càncer de còlon
realitzats durant l'any 2019 a les Illes Balears gestionats o
derivats a altres centres des del Servei de Salut?

Quin és el nombre de cribratges de càncer de còlon
realitzats durant l'any 2020 a les Illes Balears gestionats o
derivats a altres centres des del Servei de Salut?

Quin és el nombre de cribratges de càncer de còlon
realitzats durant l'any 2021 a les Illes Balears gestionats o
derivats a altres centres des del Servei de Salut?

Palma, a 31 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 524/22, del diputat Juan Manuel Gómez i 

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cribratge de càncer de còlon des del Servei públic de Salut
de les Illes Balears (2).

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

Nous recursos incorporats i pressupost destinat durant els
anys 2019, 2020 i 2021 des del Govern de les Illes Balears per
al cribratge de càncer de còlon. (Se sol·licita que s'especifiqui
per anys i des del detall dels recursos materials, humans i
pressupostaris específics destinats a aquesta actuació).

Palma, a 31 de gener de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 564/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'empreses constructores domiciliades a
Balears que han facturat més de 50 milions d'euros els
darrers tres anys.

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

Quantes empreses constructores domiciliades a Balears han
facturat més de 50 milions d'euros els darrers tres anys?

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

D)
RGE núm. 565/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte constructiu dels nou nous centres de
salut que s'han licitat en bloc.

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

En relació amb les obres dels nou nous centres de salut que
s'han licitat en bloc, el projecte constructiu és únic o són nou
projectes diferents?

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

E)
RGE núm. 580/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
xoc que va posar en marxa el març de 2020 per a la compra
directa d'aliments a cooperatives i distribuïdors de Balears
(1).

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

Per quins motius la Conselleria d'Agricultura ha donat per
acabat el pla de xoc que va posar en marxa el març de 2020 per
a la compra directa d'aliments a cooperatives i distribuïdors de
Balears?

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

F)
RGE núm. 581/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
xoc que va posar en marxa el març de 2020 per a la compra
directa d'aliments a cooperatives i distribuïdors de Balears
(2).

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.

Té intenció la Conselleria d'Agricultura de donar
continuïtat, durant 2022, al pla de xoc per a la compra directa
d'aliments a cooperatives i distribuïdors de Balears?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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G)
RGE núm. 582/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
la cadena alimentària a Balears (1).

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.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de dur a terme un
seguiment de l'aplicació de la nova llei de la cadena alimentària
a Balears?

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

H)
RGE núm. 583/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
la cadena alimentària a Balears (2).

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

Quines mesures i actuacions durà a terme el Govern de les
Illes Balears per garantir l'aplicació de la nova llei de la cadena
alimentària a Balears?

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

I)
RGE núm. 584/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
la cadena alimentària a Balears (3).

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

Quines mesures i actuacions durà a terme el Govern de les
Illes Balears per evitar la venda a pèrdues a Balears, tal com
preveu la nova llei de la cadena alimentària?

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

J)
RGE núm. 585/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de la producció de porc negre.

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.

Davant l'increment de costos de producció i les dificultats
que pateix el sector agroramader d'aconseguir uns preus que
compensin aquests costos, quines  mesures aplicarà el Govern
de les Illes Balears per evitar la reducció de la producció de
porc negre?

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

K)
RGE núm. 586/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs
de cans als ramats.

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

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes per
evitar i prevenir els atacs dels cans als ramats?

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

L)
RGE núm. 587/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació pública del Pla general d'optimització de les
aigües regenerades per al regadiu de les Illes Balears.

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

Quan sotmetrà el Govern de les Illes Balears a informació
pública el Pla general d'optimització de les aigües regenerades
per al regadiu de les Illes Balears?

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

M)
RGE núm. 588/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari en relació amb el Pla general d'optimització de les
aigües regenerades per al regadiu de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el calendari del Govern de les Illes per a la
tramitació, l'aprovació i l'aplicació efectiva del Pla general
d'optimització de les aigües regenerades per al regadiu de les
Illes Balears?

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

N)
RGE núm. 589/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears (1).

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

En quina fase de redacció es troba el Pla estratègic per a la
ramaderia de les Illes Balears?

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

O)
RGE núm. 590/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears (2).

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

Quan finalitzarà la Conselleria d'Agricultura la redacció del
Pla estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears que el
consell li va encarregar el 7 de febrer de 2020 per a la
"viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes
de les Illes Balears 2020-2023"?

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

P)
RGE núm. 591/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears (3).

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

Quin és el calendari del Govern de les Illes per a l'aplicació
efectiva del Pla estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears
que el consell va encarregar el 7 de febrer de 2020 a la
Conselleria d'Agricultura?

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

Q)
RGE núm. 592/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
regional de la patata (1).

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

Quins són els objectius del Pla regional de la patata?

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

R)
RGE núm. 593/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
regional de la patata (2).

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

Quan estarà redactat el Pla regional de la patata?

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

S)
RGE núm. 594/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
regional de la patata (3).

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

Quin és el calendari de la Conselleria d'Agricultura per a la
redacció, l'aprovació i l'aplicació del Pla regional de la patata?

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

T)
RGE núm. 595/22, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a l'Organització de productors d'olivar de Mallorca.

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

Quines actuacions duu a terme el Govern de les Illes
Balears per donar suport a la creació de l'Organització de
productors d'olivar de Mallorca?

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

U)
RGE núm. 596/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partida retornada a l'Estat dels 855 milions d'euros de
fons europeus.

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

Quina partida s'ha retornat a l'Estat dels 855 milions d'euros
de fons europeus?

Quantes empreses, autònoms i PIME han retornat part o la
totalitat dels fons assignats a cada una d'elles, per qüestions
diverses?

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

V)
RGE núm. 597/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes adjudicats o en procés d'adjudicació a finançar
amb fons europeus a 31 de gener de 2022.

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

Quants de projectes estan adjudicats o en procés
d'adjudicació a finançar amb els fons europeus que s'hagin
rebut pel Govern de les Illes Balears a dia 31 de gener de
2022? Quins són i per quin import? Indicau-ne les dades per
illes.

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

W)
RGE núm. 598/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons europeus rebuts per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

Quins fons europeus ha rebut el Govern, en concret la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a dia
d'avui, dels fons del Pla de recuperació, transformació i
resiliència? Quines partides concretes? Per a quins projectes i
àrees? En quines dates es varen rebre? Indicau-ne la resposta
per illes.

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

X)
RGE núm. 607/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a servei nocturn d'autobús
interurbà.

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 fet el Govern algun estudi de necessitat i viabilitat sobre
la implantació d'un servei nocturn d'autobús interurbà que
connecti els principals pobles de Mallorca amb les diverses
zones d'oci nocturn els caps de setmana i vespres de festius? En
cas negatiu, té el Govern previst fer un estudi de viabilitat sobre
aquesta qüestió?

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Y)
RGE núm. 609/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reclamacions o queixes que ha rebut
la Direcció General de Consum en relació amb l'activitat de
cotxes de lloguer.

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

Quantes reclamacions o queixes ha rebut la Direcció
General de Consum en relació amb l'activitat de cotxes de
lloguer?
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Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 613/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a temàtica dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.

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

Vista la resposta RGEP 13965/2021, referent a cursos de
formació de l'IBASSAL de 2021, preguntem novament i en
relació amb allò contestat: quin és el criteri per elegir la
temàtica de cadascun dels cursos de formació?

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

AA)
RGE núm. 614/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avaluació de l'impacte dels cursos de formació de
l'IBASSAL 2021.

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

Vista la resposta RGEP 13965/2021, referent a cursos de
formació de l'IBASSAL de 2021, preguntem novament i en
relació amb allò contestat: s'avalua l'impacte que tenen aquestes
formacions? De quina manera?

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

AB)
RGE núm. 615/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència a l'activitat 15 dels cursos de formació de
l'IBASSAL 2021.

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

Vista la resposta RGEP 13965/2021, referent a cursos de
formació de l'IBASSAL de 2021, preguntem novament i en
relació amb allò contestat: a l'activitat 15, quantes persones de
Balears hi van assistir?

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

AC)
RGE núm. 616/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accions 17 i 18 dels cursos de formació de l'IBASSAL
2021.

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

Vista la resposta RGEP 13965/2021, referent a cursos de
formació de l'IBASSAL de 2021, preguntem novament i en
relació amb allò contestat: en què consisteixen exactament les
accions 17 i 18?

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

AD)
RGE núm. 617/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a illes en què s'han desenvolupat les accions dels cursos de
formació de l'IBASSAL 2021.

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

Vista la resposta RGEP 13965/2021, referent a cursos de
formació de l'IBASSAL de 2021, preguntem novament i en
relació amb allò contestat: les accions que es relacionen en la
citada contestació no detallen cadascuna d'elles a quines illes
s'han dut a terme, i posen moltes d'elles "Illes Balears".
Significa això que s'han dut a terme a les quatre illes?

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

AE)
RGE núm. 620/22, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a servei de suport a l'ensenyament en català.

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.

Vista la situació d'emergència lingüística en la qual es troba
la llengua catalana, pròpia del país, seria bo reforçar els centres
educatius, tant en personal com en recursos, pel que fa al seu
ensenyament de com a les actituds lingüístiques de la comunitat
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educativa. Tot en un context en què la llengua catalana es troba
minoritzada a la major part de les Illes Balears.

Sr. Conseller Martí March i Cerdà, fa comptes la
Conselleria d'Educació i Formació Professional recuperar el
Servei de suport de l'ensenyament del català, creat l'any 1998
i suprimit el 2013 pel govern Bauzá?

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

AF)
RGE núm. 621/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer de mama.

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

Durant el mes d'octubre de 2021 es cometeren disfuncions
en el pla de cites i en la realització de proves diagnòstiques dins
el programa de detecció precoç de del càncer de mama a les
Illes Balears per falta d'infermeres especialitzades durant un
període prolongat de temps.

Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris destinats
a funcions dins el programa de detecció de càncer de mama
durant els anys 2019, 2020 i 2021? Se sol·licita informació
detallada de cada any i categoria professional específica
d'aquest programa: personal administratiu, professionals
sanitaris tècnics de cures d'infermeria, infermers i infermeres i
facultatius, i la seva ubicació per zones/hospitals de cada illa.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 622/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer de còlon.

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

Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris destinats
a funcions dins el programa de detecció del càncer de còlon
durant els anys 2019, 2020 i 2021? Se sol·licita informació
detallada de cada any i categoria professional específica
d'aquest programa: personal administratiu, professionals
sanitaris tècnics de cures d'infermeria, infermers i infermeres i
facultatius, i la seva ubicació per zones/hospitals de cada illa.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AH)
RGE núm. 623/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer a les Illes Balears
gestionat des de la Conselleria de Salut i Consum i el Servei
de Salut (1).

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

Se sol·licita informes de:

1. Nombre de persones convocades per a proves de detecció
precoç del càncer de mama durant els anys 2019, 2020 i 2021.

2. Nombre de persones a les quals s'ha realitzat una prova
diagnòstica de detecció precoç de càncer de mama durant els
anys 2019, 2020 i 2021.

3. Nombre de persones convocades per a proves de detecció
precoç de càncer de còlon durant els anys 2019, 2020 i 2021.

4. Nombre de persones a les quals s'ha realitzat una prova
diagnòstica de detecció precoç de càncer de mama durant els
anys 2019, 2020 i 2021.

5. Nombre de persones a les quals s'ha realitzat una prova
diagnòstica de detecció de càncer de pròstata durant els anys
2019, 2020 i 2021.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AI)
RGE núm. 624/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer a les Illes Balears
gestionat des de la Conselleria de Salut i Consum i el Servei
de Salut (2).

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

Durant aquesta legislatura el Parlament de les Illes Balears
ha aprovat declaracions institucionals amb motiu de la
celebració dels dies mundials de lluita contra el càncer, del
càncer de mama i del càncer de còlon.

A més, la Comissió de Salut del Parlament ha aprovat
nombroses proposicions no de llei que insten el Govern de les
Illes Balears a dur a terme campanyes d'informació,
conscienciació i sensibilització de la població en general per a
la realització de proves diagnòstiques de detecció precoç del
càncer de còlon i de mama, i de promoció per a la prevenció de
tots els tipus d'aquesta patologia.

Se sol·licita que es relacionin totes les actuacions duites a
terme des del Govern de les Illes Balears durant els anys 2020
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i 2021 d'acord amb el mandat de complir aquest objectiu instat
des del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AJ)
RGE núm. 635/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
allotjaments dotacionals en construcció.

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.

Sol·licit relació de promocions d'allotjaments dotacionals
i del nombre d'unitats per promoció que actualment estan en
procés de construcció per part del Govern.

Palma, a 3 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AK)
RGE núm. 642/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació relativa al temps que ha de transcórrer des
d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació.

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

Ens pot informar el Govern, a dia 3 de febrer de 2022,
sobre l'evidència científica de què disposa en relació amb el
temps que ha de transcórrer des d'una prova positiva de COVID
fins a la vacunació?

Palma, a 3 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AL)
RGE núm. 643/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació a Infocovid relativa al temps que ha de
transcórrer des d'una prova positiva de COVID fins a la
vacunació.

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

Quina informació es dóna, a dia 3 de febrer de 2022, a
Infocovid sobre el temps que ha de transcórrer des d'una prova
positiva de COVID i la vacunació?

Palma, a 3 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AM)
RGE núm. 654/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
hub audiovisual de la indústria cultural de les Illes Balears
(1).

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

En quin procediment, termini d'elaboració i de presentació
a l'òrgan corresponent es troba la redacció del Pla autonòmic de
gestió del hub audiovisual de la indústria cultural que el
Govern va anunciar en una reunió amb el sector el passat mes
de novembre?

Palma, a 4 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 655/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
hub audiovisual de la indústria cultural de les Illes Balears
(2).

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

Quin és el pressupost assignat per a l'any 2022 en referència
a aquesta actuació i quins són la secció, el programa i el centre
de cost pressupostaris?

Palma, a 4 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AO)
RGE núm. 665/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de gestió
entre l'IBAVI i l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges
públics.

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.

Existeix algun conveni de gestió entre  l'IBAVI i
l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges públics? En cas
afirmatiu, en quina data es va signar?
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Palma, a 4 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AP)
RGE núm. 673/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon a Menorca.

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

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

Quines actuacions durà a terme l'Ibsalut per cobrir les dues
places de digestòlegs vacants a Menorca de manera que es
pugui dur a terme el cribratge de càncer de còlon, juntament
amb les altres competències d'aquesta especialitat clínica, en les
mateixes condicions que rep la població a Mallorca?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AQ)
RGE núm. 674/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon a Menorca.

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

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

Quines mesures de captació, a més de fidelització, té
previstes l'Ibsalut per disposar de la totalitat de les places
cobertes a l'especialitat de digestologia a Menorca?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AR)
RGE núm. 675/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon a Menorca.

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

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

Està previst augmentar el nombre de places MIR a les Illes
Balears per realitzar l'especialitat de digestologia?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AS)
RGE núm. 676/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon.

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.

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

De quina manera té previst l'Ibsalut reforçar el servei de
laboratori per poder implantar el cribratge de càncer de còlon
a Menorca?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AT)
RGE núm. 677/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon a Menorca.

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

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

De quina manera té previst l'Ibsalut reforçar la dotació de
professionals d'infermeria juntament amb altres categories
adients per poder implantar el cribratge de càncer de còlon a
Menorca?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
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AU)
RGE núm. 678/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cribratge de càncer de còlon a Menorca.

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

El cribratge de càncer de còlon és una prova eficaç que
permet salvar vides i a la qual tota la població de les Illes
Balears hauria de tenir accés a la sanitat pública en condicions
d'equitat.

Quina és la llista d'espera per accedir al cribratge de càncer
de còlon a Menorca?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AV)
RGE núm. 700/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions
derivades de sentències urbanístiques.

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 indemnitzacions per sentències dictades pels
tribunals de justícia en matèria urbanística ha pagat el Govern
de les Illes Balears des de l'1 de gener de 2019 fins al dia 4 de
febrer de 2022? Indicau la sentència i la quantitat objecte
d'indemnització.

Quantes d'aquestes indemnitzacions es deriven de
l'aplicació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents
per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 701/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de transport escolar.

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

Considera el Govern que el servei de transport escolar és
l'adequat?

Palma, a 7 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

B)
RGE núm. 703/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
canvi de criteri sobre l'ús de mascaretes a l'exterior.

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

Sra. Armengol, com valora el canvi de criteri sobre l'ús de
mascaretes a l'exterior?

Palma, a 7 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 817/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a suspensió de la tramitació de la
contractació de nou nous centres de salut.

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. Presidenta, com valora que s'hagi suspès la tramitació
de la contractació de nou nous centres de salut per la seva
licitació en bloc i amb un únic adjudicatari?
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Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 818/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a col·lapse de l'Hospital de Can
Misses.

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

Sra. Consellera, què pensa fer el Govern davant el col·lapse
de l'Hospital Can Misses?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 820/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de
fondeigs la propera temporada turística.

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 Medi Ambient i Territori, quina preveu que
serà la línia d'actuació d'aquesta conselleria en matèria de
fondeigs durant la propera temporada turística?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

F)
RGE núm. 822/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a limitació de la compra
de propietats per part d'estrangers.

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.

Què fa el Govern per limitar la compra de propietats per
part d'estrangers?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 824/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncia per la precarietat laboral dels professionals
sanitaris.

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

Sra. Consellera, quina és la posició del Govern respecte de
l'anunci de mobilitzacions per part dels professionals sanitaris
a causa de la precarietat laboral?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 825/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de fondeigs la propera temporada turística.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, no troba vostè que ara que tot
puja és el moment de davallar els imposts?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)
RGE núm. 826/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
dels contagis de COVID a les aules i rendiment escolar.

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

Considera el Govern que la gestió dels contagis de COVID
a les aules pot haver afectat i afecta el rendiment escolar dels
alumnes?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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J)
RGE núm. 827/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'habitatges públics en el terreny de la
comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa.

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

És conscient el Govern de les Illes Balears de la propera
caducitat del protocol signat per a la construcció d'habitatges
públics en el terreny de la comissaria de la Policia Nacional
d'Eivissa?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 828/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de les
aigües de la badia de Palma.

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 conseller de Medi Ambient els recents
informes relatius a la qualitat de les aigües de la badia de
Palma?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

L)
RGE núm. 829/22, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del sector audiovisual 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
declaracions del sector audiovisual de Balears sobre la situació
que pateix?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 830/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de "fons" de la futura 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 "fons" de la
futura llei turística del Govern?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 831/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació per
part de l'EBAP d'aquest trimestre.

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

Sra. Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
quina valoració fa de la formació per part de l'EBAP d'aquest
trimestre?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 832/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de transport ferroviari de qualitat.

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

Considera el Govern que fa tot el possible per donar un
servei de transport ferroviari de qualitat?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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P)
RGE núm. 833/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
COVID per part del Govern a la sisena onada.

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, quina valoració fa de la gestió de la COVID
per part del seu govern a la sisena onada?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 834/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
abocaments contaminants a la badia de Palma.

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

Sr. Mir, com valora que la Fiscalia de Medi Ambient
assenyali el Govern balear com a responsable dels abocaments
contaminants a la badia de Palma?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

R)
RGE núm. 835/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reforma del sistema impositiu anunciat per la ministra
d'Hisenda.

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, dóna suport a la reforma del sistema
impositiu que ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús
Montero?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 843/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adjudicació
d'ajuts per a implantació de renovables a 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.

Com valora les xifres d'adjudicació d'ajuts per a implantació
de renovables a l'illa de Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

T)
RGE núm. 846/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
possible reformulació per part del Govern de la licitació
dels nou centres de salut i unitats bàsiques per import de
86,4 milions d'euros.

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, el seu govern reformularà la licitació dels
nou centres de salut i unitats bàsiques a Mallorca?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 515/22, dels Grups Parlamentari MÉS per

Mallorca i Unidas Podemos, relativa a immatriculacions de
l'Església catòlica, 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 MÉS per Mallorca i Unidas Podemos presenten
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la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Les immatriculacions de l'Església catòlica és una qüestió
d'Estat que requereix una solució global. L'extraordinària
complexitat derivada del fet jurídic i econòmic de les
immatriculacions de l'Església catòlica sense aportar títol de
domini, tant per la naturalesa i el número dels béns inscrits
(parlem d'uns 100.000 béns des de 1946), els diferents
procediments emprats per a la seva inscripció i la seva
prolongació en el temps, mereix que sigui considerat com una
qüestió d'Estat i que s'arbitri una solució global.

L'arrel d'aquest desordre jurídic es troba als llimbs jurídics
en què va quedar després de la Constitució espanyola el
patrimoni que l'Església catòlica s'atribueix, conseqüència de
la combinació perversa d'unes lleis que no haguessin d'haver
existit, i altres que encara no existeixen. Les primeres parteixen
especialment de dues normes franquistes (els ja derogats
articles 206 LH i 304 RH), que afecten de nul·litat a totes les
immatriculacions practicades a la seva empara, almenys des de
l'entrada en vigor de la Constitució, per inconstitucionalitat
sobrevinguda i per contravenir la doctrina vinculant del
Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Les segones
haurien d'haver regulat l'estatut jurídic del patrimoni cultural
religiós, establint amb claredat els criteris i la catalogació
d'aquells immobles que sempre han pertangut i pertanyen al
domini públic.

L'Església va iniciar un període d'immatriculació extensiva
i molt particular, sobretot, a partir de l'any 2003, gràcies a una
reforma de la Llei hipotecària de 1998 durant el govern Aznar
que va permetre a l'Església, i solament a l'Església, inscriure
llocs de culte i altres propietats que no estiguessin registrades.

El passat 24 de gener de 2022 la Conferència Episcopal
Espanyola féu públic un informe titulat "Informe sobre bienes
inmatriculados por el art. 206 de la ley hipotecaria de 1998 a
2015", un informe motivat, paraules textuals, pel "listado
remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en
cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los
bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el periodo
1998-2015". En aquest informe reconeix que no té la titularitat
d'aproximadament 1.000 dels 34.961 béns que apareixen en el
llistat.

D'aquí se'n deriven tres qüestions que, com a mínim, queden
pendents. La primera, sobre la necessitat que sigui
l'administració pública, i no l'Església catòlica, qui revisi aquest
llistat de 34.961 béns i estableixi de qui és la titularitat (o la
presumpció d'ella) de cada un dels béns.

La segona és que resta pendent d'elaborar un llistat i fer una
revisió exhaustiva de totes les immatriculacions produïdes des
de l'any 1946. El problema de les immatriculacions comença
l'any 1946, en plena dictadura de Francisco Franco, en què el
règim franquista, com a pretesa compensació històrica als
processos de desamortitzacions desenvolupats per l'Estat en els
darrers segles, va voler compensar l'Església catòlica
atorgant-li un privilegi especial quant a la immatriculació de
béns de titularitat dominical dubtosa. Així, es va atorgar a
l'Església catòlica la potestat, en virtut del que preveia l'antiga
redacció de l'article 206 de la Llei hipotecària, d'immatricular
finques a favor seu.

Així, l'esmentat article preveia que l'Església catòlica, quan
no tingués títol escrit de domini, podria inscriure el dels béns
immobles que declarés que li pertanyien mitjançant l'oportuna
certificació lliurada pel funcionari a càrrec del qual estigués
l'administració d'aquests.

Alguns estudis, experts en patrimoni i la plataforma
"Recuperando" apunten al fet que la xifra de béns
immatriculats des de l'any 1946 seria de més de 100.000. Altres
estudis fets per experts en patrimoni i que xifren en més de cent
mil els immobles immatriculats, no des de l'any 1946, sinó des
de l'any 1978, moment de la instauració de la Constitució
Espanyola.

La tercera qüestió: nul·litat per inconstitucionalitat
sobrevinguda dels articles 206 LH i 304 RH és referent al fet
que totes les immatriculacions siguin inconstitucionals des de
1978, quan l'Església deixa de ser una administració pública i
els bisbes deixen de ser funcionaris. La inconstitucionalitat
d'aquestes normes franquistes és flagrant per la seva flagrant
confessionalitat. Des de l'entrada en vigor de la Constitució
espanyola, ni l'Església catòlica és administració pública (en
rigor, les diferents personalitats jurídiques que la componen),
ni els seus diocesans són funcionaris públics. Amb el mateix
fonament, la STC 340/1993, de 16 novembre, va declarar
derogat per inconstitucionalitat sobrevinguda l'article 76.1 de
l'antiga llei d'arrendaments urbans de 1964, precisament perquè
equiparava a l'Església catòlica amb l'administració pública a
l'efecte d'eximir-la de la necessitat de demostrar «necessitat
d'ocupació dels béns arrendats». El TC no troba una justificació
proporcionada, objectiva i raonable que empari aquesta
desigualtat, vulnerant els articles 16, 14 i 24 CE.

Tot el que es va fer des de 1978 és nul de ple dret i més
tractant-se de béns que són de domini públic que, per tant, no
es poden embargar, vendre o adquirir.

Per tot això, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i
Unidas Podemos presentam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
revisar d'ofici el llistat de béns immatriculats per l'Església
catòlica des de l'any 1998 a l'any 2015 i a emetre un
pronunciament sobre la titularitat d'aquests immobles.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
traslladar al Parlament espanyol com als parlaments
autonòmics, i a fer públic, el llistat dels béns immatriculats per
l'Església catòlica des de 1946 fins a 2015 a l'empara del
derogat article 206 de la Llei hipotecària, acompanyat de les
seves respectives notes simples.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
habilitar els mecanismes oportuns per a l'estudi i elaboració
d'un informe jurídic per a la cancel·lació per nul·litat
inesmenable de tots els assentaments practicats per la jerarquia
catòlica (en qualsevol de les seves denominacions)
conformement a l'article 206 de la Llei hipotecària,
especialment, i de forma particular, des de l'entrada en vigor de
la Constitució espanyola, per flagrant inconstitucionalitat
sobrevinguda, que a més es duria a terme en execució de la
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doctrina i resolucions vinculants del Tribunal Europeu de Drets
Humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
habilitar els mecanismes oportuns per possibilitar la reclamació
de la titularitat del domini d'aquests béns pels seus legítims
titulars, si n'és el cas

Palma, a 31 de gener de 2022
Els diputats
Josep Ferrà i Terrassa
Maria Esperança Sans i Regis
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 608/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accelerar la posada en marxa i l'execució de plans
de xoc per al sector lacti de Menorca (Provilac) i Mallorca,
davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Cal donar resposta a les
demandes del sector ramader de Menorca i Mallorca pels
baixos preus que cobren per la llet, tal com han manifestat les
organitzacions professionals agràries, i accelerar la posada en 
marxa i l'execució del Pla de xoc per al sector lacti de Menorca
(Provilac) i de Mallorca.

El sector productor de boví de llet de les Illes Balears i més
concretament de Mallorca i Menorca, pateix una crisi de
rendibilitat pels baixos preus que cobren els ramaders. Una
crisi accentuada pels sobrecostos d’insularitat, l’impacte de la
pandèmia i l’encariment de l’energia, l’alimentació del bestiar,
adobs, pinsos, fertilitzants, costos de transport i les matèries
primeres.

El fet de la insularitat que, segons l’informe redactat per
l’Associació Frisona Balear, provoca un encariment de 1.367
euros/any per vaca lletera, no és compensat avui ni pel Règim
Especial de Balears (REB), aprovat pel Consell de Ministres en
febrer de 2019; ni tampoc per la Política Agrària Comunitària
(PAC), tota vegada que el sector espera l’aprovació de la nova
PAC que ha d’entrar en vigor per al període 2023-2027.

Per tant, els professionals de la ramaderia i l’agricultura no
poden produir ni competir en igualtat de condicions respecte
als de la península, i no disposen dels mateixos drets ni
oportunitats.

L’activitat ramadera exerceix un paper fonamental en el
manteniment del paisatge rural i els ecosistemes, amb el
manteniment d’una identitat cultural pagesa, vinculada a usos,
costums i tradicions que configuren l’essència del camp tant de
Menorca com de Mallorca. Tot un conjunt de valors de la Part
Forana que avui cal mantenir i preservar, fet que exigeix al
Govern de les Illes Balears donar mesures i instruments per a

garantir la continuïtat de la feina que, durant generacions, han
fet els pagesos i ramaders.

Una feina en el camp que, sense generar unes rentes
mínimes, provoca l’abandonament de les explotacions, la
retirada de caps de bestiar i impedeix incorporar-se al sector
primari, impossibilitant el relleu generacional.

Les explotacions ramaderes de boví de llet a les Illes
Balears només podran subsistir si el preu de la llet cobreix els
costos de producció amb una rendibilitat que permeti mantenir
la qualitat de vida i la dignitat dels pagesos.

Per això, La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i el Consell de Menorca van signar el 20 de desembre passat,
a la seu del Consell insular, amb les organitzacions
professionals, l’Associació de Fabricants i Curadors de
Formatge de Menorca, l’Associació Frisona Balear i el Consell
Regulador per a la Denominació d’Origen del Formatge
Mahón-Menorca un “acord intersectorial i interinstitucional”
per a la posada en marxa del Pla de Suport per a la Viabilitat,
Modernització, Promoció i Comercialització del Sector Lacti
de Menorca (Provilac).

Entre altres objectius, tal com ha explicat reiteradament la
consellera d’Agricultura, aquest pla preveu augmentar el preu
de la llet a les explotacions ramaderes de Menorca durant el
2022. Concretament, l’acord signat inclou el compromís de
millora del preu base de la llet a Menorca a l’any 2022, i la
progressivitat dels preus per part dels operadors per als anys
2022, 2023 i 2024.

S’ha previst obrir una línia d’ajuda única, que comptarà
també amb l’aportació del Consell de Menorca. Segons aquest
pla, la Conselleria d’Agricultura aportarà 0,026 euros/litre en
concepte de sobrecostos o de despeses corrents a les
explotacions ramaderes de llet. Mentre que el Consell de
Menorca aportarà 0,02 euros/litre. La fórmula serà la de
subvencions directes a les explotacions ramaderes.

El Pla Provilac preveu que la convocatòria es publicarà el
mes de febrer i estableix que “se tramitarán bajo la fórmula de
subvenciones directas, quedando este aspecto supeditado a su
aprobación por la Comisión Europea. En caso contrario,
serán tramitadas como ayudas de minimis”.

Aquest ‘pla de xoc’ ja va ser reclamat a principis d’agost
passat per l’Associació Frisona Balear, i després per la resta
d’organitzacions professionals de Menorca. Totes aquestes
associacions van demanar que s’havia d’aplicar abans de dia 31
de desembre per a evitar el desastre d’un sector que la Sra. Mae
de la Concha diu que “està moribund”.

Per altra banda, les explotacions ramaderes de boví de llet
de Mallorca i, en el seu cas, d’Eivissa i Formentera,
requereixen també d’un pla de xoc amb condicions equivalents
a les que s’han acordar pel sector a Menorca. Per això, es fa
necessari que les aportacions de la conselleria (0,026
euros/litre) es facin extensives a totes les explotacions de les
Illes Balears i a la vegada, que els consells insulars de
cadascuna de les illes participin, si així s’acorda amb el sector,
amb els plans de xoc insulars.
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El Grup Parlamentari Popular va registrar el passat mes
d’agost una PNL amb aquestes peticions del sector, però no va
prosperar perquè els partits que donen suport al govern
Armengol hi van votar en contra en la Comissió d’Economia
celebrada el 23 de setembre. No obstant, durant tot aquest
temps i fins el dia d’avui no s’han produït avanços i de fet, la
problemàtica que pateixen les explotacions ramaderes de boví
de llet a les Illes Balears i molt especialment, a Menorca i
Mallorca, s’ha agreujat encara més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar la posada en marxa i execució del Pla de
Suport per a la Viabilitat, Modernització, Promoció i
Comercialització del Sector Lacti de Menorca (Provilac) que
la Conselleria d’Agricultura i el Consell de Menorca van signar
el 20 de desembre amb les organitzacions professionals
agràries, els fabricants i curadors de formatge de Menorca,
l’associació Frisona Balear i la Denominació d’Origen del
formatge Mahón-Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la posada en marxa, a la major brevetat
possible, plans de xoc per al sector lacti de Mallorca i, si escau,
per al d’Eivissa i Formentera, amb condicions equivalents a les
de Menorca i amb la participació, si així s’acorda amb el
sector, dels consells insulars de cadascuna de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a agilitar les gestions amb la Unió Europea per a fer efectiu el
Pla Provilac i els de la resta d’illes, per tal que les ajudes es
puguin tramitar “bajo la fórmula de subvenciones directas,
quedando este aspecto supeditado a su aprobación por la
Comisión Europea; en caso contrario, serán tramitadas como
ayudas de minimis”.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir una alternativa per fer efectiu el pagament
d’aquestes ajudes en el cas de que hagin de ser tramitades com
a ajudes subjectes a les restriccions a la norma de minimis de
la Unió Europea.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a aprovar una ‘operació pont’ amb la Conselleria d’Hisenda
que permeti avançar i aportar el finançament dels plans de xoc
insulars

Palma, a 2 de febrer de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 618/22, dels Grups Parlamentari Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement de les dones que contribuïren en els
processos democràtics durant la Transició, 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
parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Recentment, diverses institucions públiques, organitzacions
sindicals, polítiques, associatives, etc., estan retent homenatges
i reconeixements públics a les dones que participaren de forma
activa a la nostra societat per tal de recuperar la democràcia i
poder participar-hi activament en igualtat de condicions que els
homes.

Elles foren protagonistes del somni de fer realitat la
Constitució i gràcies a elles s'incorporà l'article 14 que
estableix que «els espanyols són iguals davant la llei, sense que
pugui prevaler cap altra discriminació per raó de naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància
personal o social».

Retornar la visibilitat a les dones que despertaren la
consciència política de la dona a les Illes Balears ha de ser una
tasca en la qual ens hem de comprometre totes les institucions
públiques. Tot i que foren poques, algunes dones ocuparen un
escó en el Congrés, Senat així com a altres institucions com el
Parlament de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments.

Elles van tenir l'honor, després de quaranta anys
d'interrupció democràtica a causa del cop d'estat feixista, de
seguir el rastre que deixaren a la II República espanyola Clara
Campoamor i Victoria Kent. Una lluita de les dones a la
Història d'Espanya i de les Illes Balears que ha passat
desapercebuda i oblidada. I a elles va correspondre obrir un
camí que ha conduït a una major implicació de les dones a la
vida política de les nostres Illes.

La memòria de les dones també és objecte de la Llei
2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics
de les Illes Balears. Reconeix la memòria democràtica de les
dones i condemna la violència i la repressió exercida contra
elles relacionada amb la Guerra Civil i la dictadura franquista
pel fet de ser dones.

Els avenços socials i les conquestes assolides en igualtat
durant la II República es varen veure truncats amb el cop
militar i la dictadura franquista, que va imposar el seu model
femení al servei del règim. Durant la guerra i en la immediata
postguerra, les dones van patir una humiliació pública i uns
càstigs que no s'aplicaven als homes, com separar-les dels seus
fills, rapar-los el cap, enviar-les a netejar les casernes dels
militars, o fer-les beure oli de ricí i obligar-les a passejar pels
carrers del seu poble.

En els darrers anys s'ha investigat i s'ha donat a conèixer
l'impacte de la II República, de la Guerra Civil i de la dictadura
en les dones, així com el seu rol actiu (com a polítiques,
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sindicalistes, mestres, milicianes o militants antifranquistes,
entre altres) o passiu, com a víctimes d'abusos i violacions de
drets humans i del dret humanitari, en aquest període.

Cal continuar investigant des de la perspectiva de gènere les
conseqüències de la guerra i de la repressió en les dones en els
aspectes polític, social, religiós i educatiu, i l'impacte en l'àmbit
públic i privat, i impulsar els reconeixements públics necessaris
per reconèixer el llegat democràtic de les dones.

Per tots aquests motius, els grups sotasignants presentam la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i als ajuntaments de les Illes
Balears a què en els actes commemoratius i dies més
assenyalats de cadascuna d'aquestes institucions incloguin
referències explícites de reconeixement i homenatge a les dones
que hi participaren com a càrrecs electes des de la restauració
democràtica a Espanya fins a les eleccions municipals i
autonòmiques de juny de 1987.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll
La portaveu suplent
Maria Esperança Sans i Regis
Els portaveus
Pilar  Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 625/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a defensa i protecció dels drets dels usuaris en la
realització de gestions bancàries i administratives, davant
la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la pressió
mediàtica i la situació de descontentament general i de
desempara particular per a algunes persones i col·lectius
vulnerables es fa precís implementar respostes immediates i
urgents en relació amb les traves informàtiques i
administratives d'accés a béns i propietats dels individus.

El nostre sistema administratiu inclou l'obligació de fer
determinades operacions crematístiques i oficials per part de les
persones físiques a través de comptes bancaris titularitzats. A
més, s'imposa l'acceptació per part de les seves clienteles
d'unions i fusions autoritzades o requerides per l'administració.
A aquestes dificultats creades per a l'accés lliure i fàcil a les
propietats i els comptes propis, cal afegir la complicació
derivada dels sistemes tecnològics elegits i desenvolupats per
les mateixes entitats que exigeixen la seva utilització per part
d'individus i col·lectivitats, alguns dels quals poden trobar
problemes en la seva interpretació i gestió. Hi ha a més

interferències creades per la presència de promocions i ofertes
que poden pertorbar la clara interpretació de les dades.

Es considera tant una necessitat com una obligació per part
d'entitats i administracions que tramiten activitats lliures o
regulades, facilitar un lliure accés als seus comptes i operacions
per part del públic.

Per mitjà de l'aplicació d'una sèrie de propostes que es
detallen, s'hauria d'aconseguir implementar un sistema que
resulti garantista, veraç, accessible i comprensible i permeti la
no-exclusió de part dels seus usuaris que no han ni poden ser
"deixats enrere" per causes de desconeixement de les tècniques
i els sistemes elegits i operats pels seus proveïdors i
administradors.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la possible creació
d'una bretxa tècnica o digital que pot complicar l'accés dels
clients bancaris als seus comptes, operacions o compliment de
les seves obligacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir acords de col·laboració entre el Govern i les
entitats bancàries amb la finalitat de:

a) garantir l'assistència i l'assessorament a les persones que
ho sol·licitin per facilitar-ne l'adaptació a les noves tecnologies
que usen a les entitats bancàries per realitzar operacions, de
manera que se'n garanteixi la seguretat i se'ls ajudi a la seva
comprensió.

b) fomentar la implementació de caixers automàtics
adaptats a les necessitats i capacitats de les persones grans i
vulnerables.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, comptant amb la participació de les entitats,
activitats formatives per a l'ús de les tecnologies aplicades
dirigides a aquells que ho requereixin.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport i implementar, tan aviat com sigui
possible, la iniciativa per catalogar com a "Bancs amigables de
les persones" aquelles entitats bancàries que prestin un servei
adaptat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures per facilitar la realització de
gestions administratives tant presencials com telemàtiques:

a) Implementant un telèfon d'atenció específic adreçat a
persones o col·lectius amb la finalitat que puguin ser
assessorats en la realització de tasques administratives.

b) Implementant recursos per dotar d'assistència i
acompanyament personal en la realització de gestions
administratives a qui ho sol·liciti.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero
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E)
RGE núm. 633/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a allotjaments dotacionals, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix l'adopció de
mesures per donar resposta a la necessitat habitacional a les
Illes Balears.

Davant la dificultat per accedir a l'habitatge de la població
de les Illes Balears és necessari que, de manera urgent, el
Govern adopti les mesures necessàries per incrementar el parc
de habitatges públics. De la mateixa manera, cal fomentar la
construcció d'allotjaments dotacionals.

En matèria d'habitatge i per garantir l'accés a l'habitatge cal
fer especial esment al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d'habitatge. A la exposició de
motius s'estableix que "el caràcter extraordinari i urgent de les
mesures que recull aquest decret es justifica davant aquesta
necessitat d'assegurar el dret a l'habitatge digne mitjançant
l'ampliació del parc públic d'habitatges, que ve imposada pel
difícil context actual del mercat d'habitatge. Per ser efectiu,
aquest increment del parc d'habitatge de gestió pública ha de
ser àgil”.

Així, es recull de manera explícita que cal potenciar i
incrementar el parc públic d'habitatge protegit i fomentar la
construcció d'allotjaments dotacionals per donar resposta
transitòria a les necessitats habitacionals. Per incrementar el
parc d'habitatge públic per fer front a les situacions de
vulnerabilitat s'incorpora la possibilitat de construir habitatge
dotacional en sòl destinat a equipaments.

Els allotjaments dotacionals estan destinats a resoldre de
forma transitòria, mitjançant el pagament d'un cànon o una
renda, la necessitat d'habitatge de persones o unitats de
convivència. S'han de destinar amb caràcter preferent a
col·lectius especialment vulnerables i, en especial, als joves, la
gent gran i les persones amb necessitats socials derivades de la
violència de gènere i de processos de desnonament o anàlegs,
sense que en cap cas no puguin ser destinats a residència
habitual o permanent. Poden ser construïts tant en sòl
residencial com en sòl de titularitat pública reservat per a
equipaments públics.

En aquest moment, l'actuació del Govern en matèria
d'habitatge és insuficient. Per això és necessari incidir en la
importància i la urgència de posar a disposició dels ciutadans
allotjaments dotacionals, ja que tenen una especial finalitat i
funció social. Possibiliten l'accés a l'habitatge a persones i
unitats de convivència vulnerables, així com també a aquelles
persones que davant la impossibilitat d'accés a l'habitatge
poden esdevenir vulnerables.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'incrementar el parc públic de habitatges i els allotjaments
dotacionals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que impulsi la construcció d'allotjaments dotacionals ja
que són una solució a la necessitat d'habitatge de manera
transitòria de les persones i els col·lectius que, en virtut de la
normativa aplicable, són considerats especialment vulnerables.

Palma, a 2 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

F)
RGE núm. 639/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a ús racional de criptomonedes, 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia

Espanya és identificat com un dels mercats europeus amb
més potencial de creixement per a les criptomonedes i es
calcula que més d'un 10% dels ciutadans ja tenen criptoactius.
Això fa més que evident la necessitat d'abordar un fenomen que
està en clar desenvolupament.

Una criptomoneda és un actiu digital que empra un xifratge
criptogràfic per oferir informació fidedigna sobre la seva
titularitat i assegurar la integritat de les transaccions que s'hi
realitzen, així com controlar la creació d'unitats addicionals, és
a dir, evitar que algú pugui fer còpies com faríem, per exemple,
amb un fitxer o una fotografia. Aquests actius o monedes no
existeixen en forma física, sinó que s'emmagatzemen en una
cartera o moneder digital.

Aquestes criptomonedes compten amb diverses
característiques diferenciadores respecte dels sistemes
tradicionals: no estan regulades ni controlades per cap
institució i no requereixen d'intermediaris en les transaccions.
S'usa una base de dades descentralitzada, la tecnologia
blockchain o un registre comptable compartit per al control
d'aquestes transaccions. Les criptomonedes no tenen la
consideració de mitjà de pagament, no compten amb el suport
d'un banc central o altres autoritats públiques i no estan
cobertes per mecanismes de protecció al client com el Fons de
Garantia de Dipòsits o el Fons de Garantia d'Inversors.

Per això, cal també assegurar que els usuaris de
criptomonedes estan adequadament informats sobre la
naturalesa d'aquests actius, sobre el seu funcionament, i també
sobre els riscos que poden suposar per a les finances personals.
El mateix funcionament de les criptomonedes, en què quan es
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compra o ven un actiu digital no és possible cancel·lar
l'operació perquè el blockchain és un registre que no permet
esborrar dades. Aquesta situació, conjuntament amb la creixent
popularitat de les criptomonedes, ha provocat que es
multipliquin els casos de frau o utilització il·lícita d'aquests
actius digitals.

A Espanya, el presumpte frau més gran per volum defraudat
és el que implica l'empresa de inversió en bitcoin Algorithms
Group, amb seu a Londres, que podria haver defraudat més de
280 milions d'euros a prop de 3.000 inversors i que ja investiga
l'Audiència Nacional. Aquesta empresa està sent acusada
d'estafa, intrusisme, blanqueig de capitals, delictes societaris o
apropiació indeguda. Un altre dels casos que ja estan sent
investigats per la justícia és el que afecta Nimbus, que hauria
estafat al voltant de 136 milions d'euros, després d'haver deixat
de fer front als seus compromisos amb prop de 4.000 inversors.
Segons les dades preliminars d'aquestes investigacions, Nimbus
hauria seguit un esquema d'estafa piramidal, mitjançant el qual
l'empresa en realitat no va desenvolupar cap tipus d'activitat
financera en criptoactius, sinó que abonava els interessos dels
primers inversors amb el capital ofert pels següents.

En definitiva, en un context en què la inversió en
criptomonedes està cada cop més naturalitzada i ha rebut els
suports de figures mediàtiques i rellevants del món del
espectacle, el cinema o l'empresa, és més necessari que mai
garantir un ús racional i segur de les mateixes. Des del Grup
Parlamentari Ciutadans sempre estarem del costat de les
innovacions tecnològiques i facilitar-ne i fer-ne més segur l'ús,
en lloc de restringir-lo, sempre que aquest ús sigui compatible
amb la legislació vigent.

Per tot això exposat, des del Grup Parlamentari Ciudadanos
presentem la següent 

Proposició no de llei

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

a) Elaborar una estratègia espanyola de criptomonedes, que
aspiri a oferir un marc d'informació i estàndards de seguretat
clars i accessibles per a tota la ciutadania.

b) Crear un fòrum d'alt nivell on participin els representants
d'empreses de criptomonedes, així com les associacions
d'usuaris i experts acadèmics sobre ètica de les noves
tecnologies per acordar mesures a prendre per garantir un ús
segur d'actius digitals.

c) Atreure inversions a Espanya per convertir el nostre país
en pol de desenvolupament del sector de les criptomonedes de
forma segura, eficient i flexible.

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

a) Establir campanyes d'informació, en col·laboració amb
el sector privat i la societat civil, sobre els possibles riscos
associats a l'ús de criptomonedes, amb especial atenció als
joves i les persones amb trastorns associats al joc.

b) Reforçar les capacitats de prevenció i lluita contra el frau
i de ciberseguretat per evitar possibles estafes a inversors
utilitzant les criptomonedes com a esquer o que tinguin com a
objectiu el minat fraudulent d'aquests actius digitals.

c) Fomentar progressivament als centres de formació el
coneixement de noves eines digitals com a base d'adaptació per
al futur dels nous perfils professionals.

Palma, a 3 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 641/22, complementada amb l'escrit RGE

núm. 682/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de lluita contra el càncer a les Illes Balears, davant
la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància
d'implementar el més aviat possible les mesures que es
concreten en aquesta iniciativa a fi que se'n puguin beneficiar
els ciutadans de les Illes Balears el més aviat possible, i atès el
dèficit d'atenció quant al cribratge del càncer que pateix l'illa de
Menorca, es fa necessari i urgent un pronunciament de la
cambra per tal d'impulsar l'acció de govern en aquest sentit.

El virus SARS-Cov-2 ha canviat la nostra forma de vida,
sobretot als pacients amb càncer, però l'impacte no ha estat
només sanitari.

L’AECC ha realitzat un treball que mostra l'impacte de la
pandèmia COVID-19 en persones afectades de càncer a les
Illes Balears. Es mostren les conseqüències de la COVID en
pacients amb càncer en els primers quatre mesos de l'any 2020
així com els efectes a nivell de la pròpia salut i també a nivell
social i emocional.

La suspensió dels programes de cribratge de càncer, la
interrupció i demores d'atenció i tractaments i la dificultat per
accedir a les proves diagnòstiques han afectat moltes persones
afectades per aquesta malaltia.

La pandèmia ha posat de manifest la fragilitat del nostre
sistema sanitari i de protecció social, i amb la finalitat de
mitigar aquests efectes des de l’AECC s'han assenyalat diverses
necessitats amb la finalitat que, des de les administracions
públiques competents, puguin abordar-les.

A tot això s’ha d’afegir la recent situació que pateix l’illa de
Menorca quant al programa de detecció precoç de càncer de
còlon, interromput en el 2017 per manca d’especialistes en
aparell digestiu. La situació que pateix aquesta illa resulta
especialment greu, essent l'única de les Illes Balears que es
queda fora del programa.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 
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Proposició no de llei

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

1. Donar un veritable impuls a la investigació contra el càncer
augmentant la partida pressupostària destinada a aquest efecte
i preveient el seu augment de cara als pressuposts generals de
la comunitat autònoma dels propers anys.

2. Dur a terme campanyes de captació de voluntaris per tal de
col·laborar en les tasques d'informació i ajuda a les entitats que
lluiten contra el càncer.

3. Dur a terme un reforç de l’Atenció Primària que permeti
descongestionar les llistes d’espera i donar així un millor servei
als pacients.

4. Establir mesures de fidelització dels professionals sanitaris,
incentivant, compensat i actualitzant els complements
d'insularitat, equiparant-los amb els que es perceben a les Illes
Canàries, per tal de garantir que la totalitat del territori de les
Illes Balears gaudeixi d’una atenció sanitària adequada.

5. Dur a terme les actuacions necessàries a nivell de reforç de
personal i dotació pressupostària per tal que el programa de
cribratge de càncer de còlon sigui efectiu també a l’illa de
Menorca

Palma, a 3 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 656/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de mesures
urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que
presten servei a Eivissa, davant la Comissió de Salut.

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 de Salut.

L'article 25 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que es garanteix el dret a la prevenció i la protecció
de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal. I afegeix aquest precepte que totes les persones en
relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i a
l'exigència de compliment d'un termini màxim perquè els hi
sigui aplicat un tractament.

Les Illes Balears en general presenten un greu dèficit de
personal sanitari. L'any 2019 de mitjana cada metge de Balears
tenia assignades 1.761 targetes sanitàries quan a Espanya la
mitjana és de 1.360 targetes. Aquesta és una dada de les moltes
existents que demostren les mancances existents. La
incorporació de sanitaris al sistema de salut de les Balears no
és fàcil, ja que en general hi ha una mancança de professionals,

per això va ser una decisió estratègica molt encertada del
Govern implantar els estudis de medicina a la UIB.

Entre les raons que poden explicar aquest dèficit, a més de
la mancança general de professionals, hi ha l'elevat cost de la
vida existent a les Illes Balears, el preu molt elevat de
l'habitatge i la inexistència d'un plus de residència potent. En
aquest sentit, recordar que a Canàries el plus és de 588 euros
per als metges i de 423 euros per als infermers, mentre que a
Eivissa és de 108 euros per als metges i de 94 euros per als
infermers.

Si la situació és greu en general a Balears, ho és
especialment a l'illa d'Eivissa on les circumstàncies
assenyalades tenen especial intensitat. Segons els sindicats
mèdics en aquesta illa manquen, com a mínim, 30 metges en
atenció primària i 30 més en assistència hospitalària.

El problema a més s'agreuja perquè moltes de les places de
personal sanitari estan vacants o buides, ja que hi ha una
mobilitat dels empleats públics que els permet en guanyar la
plaça anar a una altra illa desfent i deixant sense efecte bona
part de la planificació aprovada.

Totes aquestes incidències no prou previstes i gestionades
per la Conselleria de Salut provoquen que les llistes d'espera
s'incrementin i que determinades especialitats quedin suspeses
per no comptar amb prou professionals per prestar el servei. En
aquest sentit, una de les solucions transitòries a aquesta situació
podria passar per donar més força i un impuls a l'anomenat
decret de garantia de demores que permet als malalts que no
tenen una resposta prou àgil per la sanitat pública acudir a la
sanitat privada, les dades demostren que hi ha un nivell baix de
derivació, baix nivell que, almanco en part, és deu a una manca
d'informació d'aquesta possibilitat.

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 aprovar un pla per cobrir i estabilitzar la
plantilla de personal sanitari que presta el Servei de Salut a
Eivissa, tot adoptant mesures de fidelització que podrien anar,
entre altres, des de possibles apujades de retribucions, passant
per la reducció de la mobilitat i arribant a l'aplicació de
bonificacions i deduccions a l'impost de la renda de les
persones físiques.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a establir una negociació
que garanteixi una pujada significativa dels doblers que pel
plus d'insularitat reben els professionals del sistema sanitari.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer a l'illa d'Eivissa una difusió i comunicació
més intensa de l'opció existent que representa el decret de
garantia de demores, tot realitzant una campanya específica per
donar a conèixer aquesta opció que tenen al seu abast els
malalts.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre el pla a la plantilla de personal sanitari
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de Menorca i Formentera si es considera que es donen
circumstàncies i necessitats anàlogues.

Palma, a 4 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 667/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
impuls de mesures per lluitar contra el racisme i la
xenofòbia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

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

La xenofòbia i el racisme continuen sent la gran pandèmia
de la Humanitat, aquesta greu malaltia ataca directament als
fonaments sobre les quals es construeixen els Estats
democràtics, afecta a la dignitat de les persones i perjudica
greument la convivència, la pau social, el respecte i la
tolerància entre ciutadans i ciutadanes.

L'Espanya del segle XXI necessita continuar evolucionant
i avançant dins del marc democràtic perquè el progrés d'una
societat depèn del talent dels homes i de les dones sense
importar el seu lloc de naixement, el color de la seva pell, les
seves creences o la persona a la qual estimin, per la qual cosa,
la protecció dels Drets Humans i la dignitat de les persones es
constitueixen com els elements clau sobre els quals continuar
enfortint el nostre sistema jurídic.

El propi text constitucional, la Constitució Espanyola de
1978 així ho demostra quan configura el dret a la igualtat i no
discriminació (art. 14 CE) com les bases per al gaudi i l'exercici
de la resta dels nostres Drets Fonamentals recollits en el títol I
de la Constitució sota la rúbrica «Drets i deures fonamentals»
i en l'article 10 especifica en el seu apartat 1r que «La dignitat
de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als
drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau
social» i en l'apartat 2n del mateix article, estableix que «Les
normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la
Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la
Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords
internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per
Espanya».

En la Declaració Universal de Drets Humans de 10 de
desembre de 1948, s'articula que «tots els éssers humans neixen
lliures i iguals en dignitat i drets O», i s'estableix que: «tota
persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta
Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma,
religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen
nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol
altra condició» (articles 1 i 2) i en el Protocol núm. 12 del

Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals de 4 de novembre de 1950 estableix en
el seu article 1.1 que «el gaudi de tots els drets reconeguts per
la Llei han de ser assegurats sense cap discriminació, en
particular per raons de sexe, raça, color, llengua, religió,
opinions polítiques o d'un altre caràcter, origen nacional o
social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixement o
qualsevol altra situació».

En relació amb el patrimoni comunitari, cal esmentar La
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 12 de
desembre de 2007 que dedica el seu primer article a proclamar
que: «La dignitat humana és inviolable. Serà respectada i
protegida», mentre que el principi d'igualtat davant la Llei és
reconegut en l'article 20, per a continuar declarant en l'article
21.1 que «es prohibeix tota discriminació, i en particular
l'exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials,
característiques genètiques, llengua, religió o conviccions,
opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una
minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o
orientació sexual», així com diverses directives: la Directiva
2000/43/CE del Consell, de 29 de juny de 2000, relativa a
l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones
independentment del seu origen racial o ètnic, la Directiva
2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa
a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en
l'ocupació i l'ocupació i la Decisió Marc 2008/913/JAI del
Consell de 28 de novembre de 2008, relativa a la lluita contra
determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia
mitjançant el dret penal.

En matèria de dret penal hi ha hagut avanços després de la
reforma del Codi Penal per la Llei Orgànica 1/2015, que en la
nova redacció de l'article 510 dóna una major protecció penal
a conductes racistes, xenòfobes, homòfobes, discriminació per
raó d'ideologia, religió, creences, situació familiar, pertinença
a una ètnia o raça, o nació, per raó de sexe, orientació sexual,
malaltia o discapacitat, transformant els comportaments de
discurs d'odi en figures punibles i per tant, constituents de
delicte.

La constitució de diversos organismes públics dins de
l'Administració General de l'Estat com:

— El Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants
(Reial decret 490/1995, de 7 d'abril) la finalitat del qual és
promoure la participació i integració social d'aquests en la
societat espanyola.

— El Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no
Discriminació de les Persones per l'Origen Racial o Ètnic,
(article 33 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures
Fiscals i Administratives i de l'Ordre social) que impulsa el
compliment de la Directiva 2000/43/CE, anteriorment
esmentada.

— L'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia
(article 71 de la EL 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social) que, entre
les seves funcions es troba la recopilació i anàlisi d'informació
sobre racisme i xenofòbia (Reial decret 903/2018, de 20 de
juliol).

— El Consell Estatal del Poble Gitano (Reial decret
891/2005, de 22 de juliol), òrgan col·legiat i consultiu, que
formalitza la participació i col·laboració de les organitzacions
relacionades amb la població gitana en l'àrea de benestar social.
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— L'Oficina Nacional de lluita contra els delictes d'odi
(Instrucció núm. 1/2018, de la Secretaria d'Estat de seguretat,
per la qual es crea l'Oficina nacional de lluita contra els delictes
d'odi, Reial decret 770/2017, de 28 de juliol).

També, la constitució de diversos organismes públics dins
de l'Administració de la comunitat autònoma:

— Consell Assessor per a les Persones Immigrants de les
Illes Balears.

— Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials.
— Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.

Ens mostren un espai institucional sobre el qual es treballa
constantment per al foment, la garantia dels Drets Humans a
través de projectes, estudis, canalització de denúncies
relacionades amb la discriminació, el racisme i la xenofòbia i,
que ens revelen des de l'existència d'obstacles i de desigualtats
en el nostre sistema d'ensenyament, en el mercat laboral i en
l'accés a l'habitatge fins a l'existència de missatges d'odi, com
els que hem viscut en aquest primer semestre del 2020, a causa
de la pandèmia per la COVID-19, i que ens llança
desgraciadament apel·latius racistes com el «Kung Flu», «virus
de Wu Han» o «grip xinesa», actituds racistes cap a ciutadans
xinesos, cap a la comunitat gitana al nostre país, i en la resta
dels països del món.

La pobresa i l'exclusió social són riscos i reptes que s'han
d'abordar dins de les institucions i resulta imprescindible
continuar treballant en un enfocament més sòlid i coherent que
garanteixi:

— l'èxit de la cohesió social, clau per al benestar futur i
prosperitat;

— el foment de la cultura de pau i
— l'impuls de la diversitat cultural.

Sent aquests tres factors determinants els que han de guiar
les nostres polítiques amb la finalitat d'integrar-los en la nostra
societat, ja que l'actualitat i realitat del nostre territori, demostra
que vivim en una comunitat autònoma i a un país multicultural
i divers com sempre ho va ser i ho serà.

L’informe anual de les Illes Balears 2020 de l’Oficina
Balear d’Infància i Família ens adverteix de la necessitat de
combatre la xenofòbia i ens encoratja a no tornar enrere en el
paradigma dels Drets Humans i els Drets de la infància.

Per tant, la lluita contra el racisme i la xenofòbia ha de
continuar avançant mitjançant un gran consens per part de tots
els actors implicats perquè l'únic propòsit d'aquesta lluita és la
consecució d'una societat més justa, igualitària i inclusiva.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
de manera coordinada amb el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars, a reforçar mesures per a lluitar contra el
racisme i la xenofòbia, així com actuacions que promoguin la
cohesió social i la igualtat de tracte mitjançant:

1. L’impuls de les funcions i capacitats de l'Observatori
Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE).

2. La major visibilització de la diversitat ètnica, racial i
cultural, existent a Espanya, amb especial atenció a l'àmbit
laboral, educatiu i cultural, posant en valor que l'aportació que
la convivència d'identitats i cultures diverses suposa un
enriquiment social, i potenciant que serveixi com a nexe d'unió,
en lloc d'excusa per a la confrontació entre membres de la
mateixa societat.

3. La promoció de campanyes de sensibilització i formació
dirigides al foment de la solidaritat, cohesió social i en contra
de la proliferació dels discursos xenòfobs i racistes.

4. Accions i iniciatives que, vagin dirigides especialment a
col·lectius que sofreixin discriminacions múltiples.

5. Accions i iniciatives que vagin dirigides a col·lectius amb
major risc d'exclusió social i amb especial atenció, a dones
refugiades i migrants i a menors no acompanyats.

6. Incloure urgentment l’anàlisis de l’impacte sobre la igualtat
racial en tots els processos de presa de decisions a nivell
institucional amb l’objectiu de promoure un anàlisis sistemàtic
encaminat a identificar els elements discriminatoris i causants
de desigualtat en els processos de presa de decisions.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
El portaveu suplent
Antonio Jesús Sanz i Igual

J)
RGE núm. 672/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
adequació del calendari de vacunació de les Illes Balears al
del Consell Interterritorial de Salut pel que fa a la protecció
respecte del VPH, davant la Comissió de Salut.

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 de Salut.

El virus del papil·loma humà (VPH) és un virus ADN
bicatenari, havent-se identificat més de 200 genotips. La seva
infecció és considerada la infecció de transmissió sexual (ITS)
més freqüent en el món. Pot causar tant lesions benignes
(condilomes anogenitals) com a lesions premalignes i diferents
càncers tant en dones com en homes. Una quarta part dels casos
de patologia oncològica relacionada amb el VPH correspon a
homes.

El VPH es va identificar en primer lloc en dermatologia i
posteriorment es va demostrar que és una causa necessària per
al desenvolupament de càncer de coll uterí i d'altres tumors
com a càncer d'anus, càncer de penis i càncer orofarínge,
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després d'una infecció persistent per algun dels seus genotips
oncogènics. Des de fa gairebé 20 anys, les infeccions i
neoplàsies més freqüents relacionades amb el VPH poden
prevenir-se mitjançant la immunització amb diferents vacunes.
Durant el període 2007-2008 es va incloure la vacuna contra el
VPH al calendari de les comunitats autònomes i és la segona
vacuna, després de la de l'hepatitis B, que es sap que prevé el
càncer. El benefici més gran de la vacuna s'obté en vacunar a
la població abans que tinguin les seves primeres relacions
sexuals, ja que l'activitat sexual és un factor que determina el
major o menor risc d'infecció.

En aquests més de 10 anys de disponibilitat d'aquestes
vacunes s'ha progressat en el seu coneixement i s'han produït
avanços importants en les estratègies de vacunació i en les
indicacions i les recomanacions: avançament de l'edat de
vacunació al calendari, pautes de 2-3 dosis des dels 9 fins als
13-14 anys, immunització de la dona més enllà de
l'adolescència, implementació de programes de vacunació en
països en vies de desenvolupament, prevenció d'altres
neoplàsies, recomanacions de vacunació per a poblacions de
risc elevat d'infecció pel VPH, evidència científica de l'impacte
i l'efectivitat de la vacunació, confirmació de la seguretat
d'aquestes vacunes amb diversos centenars de dosis
administrades i vacunació sistemàtica de l'home en 37 països
(els EUA, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, l'Argentina, el
Brasil, Xile, Panamà, l'Uruguai, Israel, Alemanya, Àustria,
Bèlgica, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Eslovàquia,
Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suïssa i el
Regne Unit. Suècia i Portugal l'han incorporat al seu calendari
sistemàtic en 2020 i França i Països Baixos l'han anunciat per
a 2021).

A les Illes Balears el calendari vacunal en vigor recull la
vacunació contra el VPH exclusivament a nines a les quals
s'administren dues dosis als 12 anys. Aquesta planificació
difereix de la que es va aprovar al Consell Interterritorial de
Salut per al 2021 que inclou també a homes en condicions
específiques. Són múltiples les entitats professionals que estan
sol·licitant que s'adeqüin els calendaris vacunals autonòmics a
aquesta planificació. Per exemple, en el nostre entorn podem
citar com a referent a l'Associació de Pediatria d'Atenció
Primària de les Illes Balears. Aquesta adequació implicaria
vacunar a les joves com ja fem a les Illes Balears i incorporar
els acords del Consell Interterritorial, és a dir, en la categoria
de vacunació específica de persones amb edat igual o superior
als 18 anys en condicions de risc enfront del VPH, homes que
realitzin pràctiques sexuals amb homes, fins als 26 anys. A tall
d'exemple cal destacar que aquesta disposició ja s'aplica a
Astúries i Catalunya. A les Illes Balears podríem ser també
líders al costat d'elles a nivell estatal si ampliéssim aquesta
cobertura vacunal.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, des dels grups
parlamentaris Unidas Podemos, PSIB i Més per Mallorca
proposem que:

El Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a adequar el calendari vacunal de les Illes Balears al
del Consell Interterritorial de Salut en referència a la inclusió
de la vacunació contra el VPH per a homes que duguin a terme
pràctiques sexuals amb homes, fins als 26 anys.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Els diputats
Antònia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 679/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de
suport al  poble gitano, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

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

Cada 8 d'abril se celebra el Dia Internacional del Poble
Gitano, una data en la qual els gitanos i les gitanes de tot el
món commemoren la celebració del Congrés Internacional de
Londres de 1971, en el qual es van instaurar els seus símbols
identitaris -la bandera i l'himne.

Una efemèride, per tant, significativa per a la lluita per la
Igualtat i la Justícia Social de tots els gitanos i les gitanes del
món. Una celebració mundial i reivindicativa que ens ensenya
que, malgrat els avanços reeixits en el camí cap a la Igualtat
Plena del Poble Gitano en els últims quaranta anys al nostre
país, encara existeixen obstacles que impedeixen l'exercici ple
per part dels gitanos i les gitanes de drets reconeguts i recollits
en les nostres lleis; com l'accés a un habitatge digne, a
l'educació, a la sanitat o a l'ocupació.

En temps de crisi com els que vivim ara, ningú pot oblidar
la lluita exemplar del Poble Gitano en el seu afany d'eliminar
la discriminació i l'antigitanisme. Aquesta discriminació que
pateixen les persones gitanes s'ha vist agreujada de manera
profunda, a causa de les conseqüències de la propagació de la
COVID-19.

La pobresa afecta especialment a la població gitana. El 86%
dels gitanos i gitanes que viuen a Espanya són pobres, i un 46%
de les llars formades per famílies gitanes sofreix pobresa
extrema. Els nens i les nenes no escapen a aquestes terribles
xifres, ja que la desigualtat els afecta directament amb major
intensitat, encara més per la situació de confinament en la qual
ens trobem en aquest moment, sent la taxa de pobresa infantil
d'un 89%.

D'altra banda, cal ressaltar que la taxa de desocupació
general entre la població gitana és d'un 52% (VIII Informe
FOESSA), i que els gitanos i les gitanes tenen una esperança de
vida mitjana 15 anys menor que la resta de la societat
(Enquesta Nacional de Salut). A ningú escapa que la situació de
pandèmia que patim incideix de manera clara i molt intensa en
l'empitjorament d'aquestes dades.
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Cal afegir la nostra preocupació per proliferació de faules
i comentaris clarament antigitanos, especialment preocupants,
dels quals han estat objecte durant aquest període de
confinament, alguns d'ells arribant a responsabilitzar
injustament al Poble Gitano de ser el principal propagador de
la malaltia al nostre país.

El Govern, davant aquesta situació, ha adoptat un paquet de
mesures sense precedents a fi de que sortim d'aquesta crisi
sanitària, econòmica i social, sense deixar a ningú en el camí.
Parlem de mesures que pretenen pal·liar les dificultats
econòmiques que sofrim per culpa de la pandèmia i el
confinament al qual ens veiem obligats, i oferir solucions
davant la magnitud del present que vivim.

En aquest sentit, el Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030, a través de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, ha
aprovat un document tècnic de recomanacions, dins del Catàleg
de referència de Serveis Socials, aprovat per Acord del Consell
Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia
i Atenció a la Dependència, el 16 de gener de 2013, a fi de
garantir l'atenció a aquestes famílies especialment situació de
vulnerabilitat, que a més viuen en entorns socials segregats.

Aquest document recull una sèrie de mesures encaminades
a protegir aquestes famílies, i que impliquen altres nivells de
les administracions públiques (comunitats autònomes i
ajuntaments), a més d'altres entitats socials pertanyents al
Tercer Sector, que també juguen un paper essencial a l'hora de
prestar ajuda i manteniment a aquestes persones.

Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar, en allò que sigui d'aplicació a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les mesures recollides en el
document tècnic de recomanacions elaborat pel Ministeri de
Drets Socials i Agenda 2030, que afavoreixin l'atenció a la
situació d'emergència que pateixen els sectors socials més
vulnerables, especialment les minories entre les quals està
inclosa el Poble Gitano, que és, entre d'altres, un grup social
més afectat per les conseqüències econòmiques, socials i
sanitàries de la crisi de la Covid-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes Balears, a reforçar les actuacions
adreçades a la població gitana amb l'objecte de donar cobertura
àmplia i eficaç, de manera territorialitzada, a les seves
necessitats com a col·lectiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la protecció i l'empoderament de les dones
gitanes així com també de la infància i les persones grans que,
dintre de les famílies i grups socials especialment vulnerables,
són sens dubte els més afectats. De la mateixa manera, reforçar
la lluita contra la bretxa digital en el cas dels menors i la seva
educació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar mesures contra el fracàs escolar que

abordaran específicament les desigualtats estructurals de
determinats grups en situació de vulnerabilitat socioeducativa,
com és el de fracàs d'alumnat gitano, que estan
sobrerepresentats a la taxa de fracàs escolar i pateixen una greu
bretxa educativa respecte del conjunt de l'alumnat.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

L)
RGE núm. 680/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a cribratge per a la detecció precoç del càncer de
còlon a Menorca, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix posar en marxa
el programa de detecció precoç de càncer de còlon a Menorca.
La Conselleria de Salut ha de prendre totes les mesures
necessàries perquè al més aviat possible estigui a la disposició
dels ciutadans de Menorca garantint l’equitat territorial de la
salut pública.

El càncer de còlon és la segona causa de defunció a la
població d´entre 50 i 59 anys. És el càncer més freqüent a les
Illes Balears i és un càncer previsible. Des de la Associació
Espanyola contra el Càncer ja es va exigir en el 2021 que el
programa de cribratge de detecció precoç de càncer de còlon
fos implantat a totes les illes. Aquest programa va dirigit a la
població de risc mitjà, persones de 50 a 69 anys sense
antecedents familiars ni personals de càncer de còlon i, permet
la detecció del 70% dels càncers en estadis inicials, sent, per
tant, el tractament més senzill i el pronòstic més favorable.

Recentment, hem conegut que a Menorca el programa no es
pot posar en marxa per la manca de professionals sanitaris
especialistes. Que no es pugui realitzar cribratge massiu per a
detectar precoçment el càncer de còlon a l'Illa de Menorca és
un greuge comparatiu amb les altres illes. Es priva, en aquest
moment, els ciutadans menorquins de la possibilitat d'accedir
al programa que la Conselleria de Salut va iniciar en el 2015.
És important recordar que el 75% dels casos detectats
precoçment es resolen satisfactòriament.

Aquesta situació ha generat gran preocupació i desconcert
entre el personal sanitari i la ciutadania. Davant aquesta
circumstància injusta i que vulnera el principi d´equitat en
l´accés a la prevenció i promoció de la salut, el Govern ha de
reaccionar immediatament, i oferir a tota la població de les Illes
Balears els mateixos serveis. Aquesta situació es veu agreujada
a més pel fet que des de la Conselleria de Salut s'ha informat
que a partir del 31 de març de 2022 aquest servei estarà present
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a tots els hospitals de Mallorca i a Eivissa, donant “cobertura”
al 90% de la població de comunitat autònoma i deixant exclosa
l'illa de Menorca.

El passat dia 2 de febrer, el president del Comitè
Autonòmic de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a les
Illes Balears, doctor José Reyes, va comparèixer a instància del
Grup Parlamentari Ciudadanos en la Comissió de Salut del
Parlament i va constatar el greu impacte que ha causat la
pandèmia en la salut de les persones, en especial pel que fa a
l’atenció primària i la demora en la citació en les consultes
hospitalàries amb especialistes. Això ha causat un perjudici
directe respecte als programes de prevenció i aleshores
detecció precoç de malalties oncològiques i entre les que es
poden detectar de forma immediata a través de programes de
cribratge, com són els de càncer de colorectal.

Tal i com va manifestar el doctor Reyes, en la seva
exposició davant els diputats i diputades de la Comissió de
Salut, "un de cada cinc càncers va quedar sense diagnòstic a
causa de la primera onada de la pandèmia de COVID, un
impacte al qual cal sumar-hi l'efecte de les ones posteriors. Dir
que un de cada cinc càncers no s'ha diagnosticat és molt greu,
perquè el pacient no sap que té càncer i està demorant el
tractament", va subratllar. Manifestà que les demores en el
diagnòstic derivades de la pandèmia a tota Espanya s'associaran
a un increment de la mortalitat per càncer que "encara no s'ha
comptabilitzat al 100 per cent" i que "no estarà totalment
quantificat fins d´aquí a deu anys". Aquest impacte en la
mortalitat "no té per què aparèixer de cop", sinó que ho farà
"en els pròxims anys".

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat de
posar en marxa, de forma immediata, el programa de cribratge
de detecció precoç de càncer de còlon de forma contínua a totes
les illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir l'equitat i igualtat de tots el ciutadans en
l’accés als programes de prevenció de malalties i promoció de
la salut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, el més aviat possible, el servei de
detecció precoç del càncer de còlon, mitjançant cribratge
massiu, per a les persones entre 50 i 69 anys residents a
Menorca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar els incentius necessaris per afavorir la
fidelització i la captació de professionals sanitaris especialistes
en oncologia per garantir l’atenció contínua i de qualitat a totes
les àrees de salut de les Illes Balears davant aquestes
patologies.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a col·laborar conjuntament amb les entitats que
treballen dins l’àmbit de la lluita contra el càncer i, en especial,
amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer a les Illes

Balears, per al disseny de campanyes per a la prevenció contra
el càncer i la promoció d’hàbits saludables en la població,
especialment en aquelles accions adreçades a la població
juvenil.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Els diputats
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patrícia Guasp i Barrero

M)
RGE núm. 683/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
avortaments sense assetjament, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals  i Generals.

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

El passat mes de juny es va aprovar la Resolució del
Parlament Europeu, de 24 de juny de 2021, sobre la situació de
la salut i els drets sexuals i reproductius a la Unió, en el marc
de la salut de les dones. Aquesta resolució insta els Estats
membres a garantir una “pràctica segura i legal de l'avortament
basada en la salut i els drets de les dones” i demana als estats
membres que garanteixin l'accés universal a una pràctica segura
i legal de l'avortament i el respecte del dret a la llibertat, a la
intimitat i a la millor atenció sanitària possible.

Els drets sexuals i reproductius queden protegits quant a
drets humans en el Dret internacional i europeu de drets
humans: en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, la
Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de
Discriminació contra la Dona i el Conveni Europeu de Drets
Humans, i constitueixen un element essencial d'una prestació
sanitària integral. El dret a la salut, en particular a la salut
reproductiva i sexual, és un dret fonamentals de les dones que
ha de reforçar-se i no poden, de cap manera, ser debilitats ni
retirats.

Així mateix, l'Organització Mundial de la Salut recomana
dotar de discreció l'entorn del centre sanitari per assegurar la
confidencialitat de les dones, la decisió lliure i el dret a un
avortament segur. Queden en entredit, per tant, tots aquells
actes molestos, ofensius, intimidatoris o coactius que pretenen
influir en la decisió de les dones d'interrompre el seu embaràs.

A Espanya, el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs
està reconegut i regulat per la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs, que gaudeix de gran consens i suport
de la ciutadania espanyola.

Estam veient com a al conjunt de l’estat, grups
ultraconservadors, organitzats i amb gran capacitat econòmica,
assetgen i fustiguen les dones i als professionals que ho
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faciliten, obstaculitzant així l'exercici d'un dret reconegut al
nostre ordenament jurídic.

L'assetjament als centres sanitaris on les dones interrompen
voluntàriament els seus embarassos és una constant des de
l'aprovació de la Llei Orgànica 9/1985, de 5 de juliol, de
reforma de l'article 417 bis del Codi Penal, per la qual es
despenalitzava l'avortament en tres supòsits, i continua sent,
avui, una realitat.

Aquesta situació d’assetjament ha generat la necessitat de
tramitar una proposició de llei orgànica al Congrés dels
Diputats perquè sigui delicte obstaculitzar l'exercici d'un dret
reconegut, com és la interrupció voluntària de l'embaràs,
mitjançant l'assetjament a les dones que prenen aquesta decisió.
Aquesta proposició de llei va rebre el suport el 3 de febrer de
2022 amb 204 vots a favor, cap abstenció i 144 vots en contra,
entre ells del PP, UPN i VOX.

La Proposició de Llei Orgànica per la qual es modifica la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per
penalitzar l'assetjament a les dones que acudeixen a clíniques
per a la interrupció voluntària de l'embaràs, té com a objectiu
garantir les condicions d'intimitat i confidencialitat en què s'ha
de produir la interrupció voluntària de l'embaràs.

Al nostre país, el dret ja està reconegut. Allò que es
protegeix amb aquesta reforma del Codi Penal és el seu
exercici en llibertat.

Per tot l’anteriorment exposat els grups sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el suport a la
tramitació de la Proposició de Llei Orgànica per la qual es
modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, per penalitzar l'assetjament a les dones que
acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de
l'embaràs.

2. El Parlament de les Illes Balears mostra el suport a la
tramitació de la Proposició de Llei Orgànica per la qual es
modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, per penalitzar l'assetjament a les clíniques per a la
interrupció voluntària de l'embaràs, legitimant la direcció i el
personal que treballa a les clíniques per l'interposició de
denuncia o querella criminal en l'exercici de l'acusació
particular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant programes per a l'educació
afectivosexual i prevenció d'embarassos no desitjats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els partits en
representació al Senat a donar suport a la Proposició de Llei
Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi Penal, per penalitzar l'assetjament a
les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció
voluntària de l'embaràs.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Les portaveus suplents

Silvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

N)
RGE núm. 686/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència
ciutadana, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

La ciència contemporània s’analitza freqüentment com una
institució social. Enrere queden els temps en que era una
activitat individual, pròpia de nobles ben acomodats. En
l’actualitat te més d’activitat cooperativa, caracteritzada per la
col·laboració entre científics i l’intercanvi de coneixement
científic. Però s’ha fet també una activitat més propera a la
ciutadania, principalment a les societats democràtiques més
desenvolupades.

La pràctica i l’àmbit de la ciència, i del científic, evoluciona
constantment. Amb el sorgiment de noves eines i tècniques que
ràpidament poden connectar milers, o desenes de milers, de
ciutadans científics obtenim una capacitat sense precedents de
respondre a preguntes científiques a gran escala. Malgrat tot,
aquestes oportunitats confronten el model tradicional de la
recerca científica, on les qüestions i hipòtesi són
implementades per un grup petit de científics altament formats
en una institució acadèmica, privada o governamental.
Certament un grup ampli format per ciutadania científica pot
sobrepassar limitacions prèvies de la ciència, incloent la
quantitat d’informació que pot ser recollida i la velocitat a la
qual pot ser processada. Particularment en àmbits científics que
requereixen de conjunts de dades molt amplis per poder
progressar, alguns investigadors estan ja mirant més enllà del
tradicional equip de recerca científic cap al món de la ciència
ciutadana.

Com la democràcia, la ciència contemporània és també
participació ciutadana. Recentment ho està sent a través de la
creixent presència d’iniciatives de foment de la relació
bidireccional ciència-societat que promouen l’acostament de la
ciència a la societat, però també l’acostament de la ciutadania
a la ciència, al coneixement científic, a les institucions
científiques i al pensament científic. Algunes d’elles ja ben
implantades, com la ciència ciutadana.

La ciència ciutadana és una pràctica que inclou la
participació de comunitats, col·lectius o individus fora de
l’àmbit acadèmic en els processos intrínsecs d’una recerca
científica. En major o menor mesura, les tasques participades
poden ser: la identificació de la problemàtica a la qual la
recerca desitja respondre, la definició de la pregunta de recerca
o la introducció d’una hipòtesi, la recollida de dades necessària
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per respondre a tal pregunta, la interpretació de les dades i la
proposta d’accions en base a les evidències recollides.

Malgrat les seves limitacions, els projectes de ciència
ciutadana han transformat la pràctica de la ciència
democratitzant l’accés al mètode científic, encoratjant
l’alfabetització científica i involucrant a la propera generació
de científics ja des de petits. Durant el darrer segle els
investigadors han trobat maneres noves i més eficients per
resoldre problemes científics rellevants recorrent a l’ampli
ventall d’entusiastes de la ciència d’entre la població.
Històricament, aquests projectes de ciència ciutadana han estat
principalment associats a fer observacions qualificades,
particularment en arqueologia, ecologia i astronomia;
probablement per l’accessibilitat d’aquestes disciplines
científiques. Per exemple, els projectes de ciència ciutadana en
astronomia poden simplement implicar sortir de vespre a
observar estrelles; una activitat que no requereix equipament
sofisticat o un entorn especialitzat com podria ser un laboratori.
Malgrat tot, des de l’inici dels anys 2000, el moviment de
ciència ciutadana s’ha vist realçat per l’internet de les coses, on
dispositius connectats a la xarxa i plataformes de programari
per mòbils s’han estès per tot arreu, especialment amb
aplicacions per telèfons intel·ligents. La difusió de la
informació dels projectes, els protocols detallats per a
participar-hi, i els mètodes de recollida de dades estan per tant
ara a la disposició de la majoria de la població mundial, donant
peu a rols més sofisticats i democràtics per la ciutadania
científica, així com una estratègia més efectiva per completar
grans projectes de recerca. Això ha obert camins per projectes
de ciència ciutadana a altres disciplines, com la biologia, la
bioinformàtica, i la microbiologia, que històricament eren
inaccessibles per la ciutadania per motius de manca de
disponibilitat de recursos.

En la darrera dècada la investigació científica basada en la
col·laboració de la ciutadania ha crescut exponencialment. Ja
sigui recopilant dades sobre migracions d’ocells, contaminació
acústica o habitatges buits en un veïnat, analitzant imatges de
cèl·lules tumorals o d’estels llunyans, transcrivint quaderns de
bitàcola o traduint jeroglífics egipcis (tots exemples de
projectes reals de ciència ciutadana), hi ha incomptables
oportunitats perquè la societat s’involucri en el treball científic
i contribueixi a l’acumulació de coneixement científic. També
són possibles altres nivells d’implicació, més enllà de la
recopilació o l’anàlisi de dades: suggerir objectes d’estudi,
dissenyar mètodes d’investigació, interpretar resultats o discutir
i difondre els descobriments.

A les Illes Balears hi ha projectes com Biodibal, destinat a
incentivar la col·laboració entre ciutadans interessats en
l’observació de la biodiversitat i investigadors que
contribueixin amb els seus coneixements a la divulgació.
L’associació Noctiluca destinada a l’educació ambiental, la
ciència marina i la divulgació científica inclusiva. Els projectes
com Ojo Invasoras o Nacras, que participen a la plataforma de
ciència ciutadana marina Observadores del Mar. El projecte
Vespapp mitjançant el qual les Illes Balears han estat el primer
territori europeu que ha aconseguit eradicar la vespa asiàtica.
El projecte SeCosta que vol implicar els estudiants d’educació
secundària en les tasques de recerca que es duen a terme als
projectes Soclimpact que avalua els impactes ambientals i
socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes europees i
proposa estratègies de mitigació i el projecte Venom que

estudia les variacions del nivell del mar a diverses escales. O
l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBA), que
ha impulsat la participació ciutadana en la presa de decisions en
la recerca en salut incorporant un actor i una actora no
científica al seu comitè científic intern.

El fenomen de la ciència ciutadana es convertirà, a poc a
poc, en un nou paradigma sociocultural. L’objectiu de la qual
no és, evidentment, competir amb la ciència professional, sinó
oferir i redescobrir una forma de feina complementària a
l’actualment predominant, amb importants i diversos impactes
socials, eticopolítics, econòmics...

Per tot l'anteriorment exposat, els grups parlamentaris
sotasignants presentam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la ciència com un
bé comú al qual tots i totes volem tenir accés i del qual formar
part.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la ciència ciutadana com una forma
innovadora de crear espais i sinergies trans disciplinàries, on
les aportacions i les metodologies procedents de varis àmbits
puguin generar una ciència més robusta i socialment rellevant.
En aquest sentit, cal enllaçar ciència ciutadana amb els actuals
models de gestió i producció cultural fora de l’àmbit
estrictament acadèmic i amb centres educatius de primària i
secundària per promoure junts un aprenentatge actiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar perquè les pràctiques de la ciència ciutadana
puguin respondre a reptes i inquietuds socials sorgides en grups
i col·lectius de la societat civil. En aquest sentit, cal aproximar
la recerca a la societat i que la societat sigui partícip de
l’agenda científica d’una forma més activa i participada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atorgar un paper actiu a la ciència ciutadana davant
els problemes contemporanis, tant a nivell global com local.
Tals problemes han adquirit tal complexitat que resulta
absolutament imprescindible obrir els processos de recerca i
fomentar la participació tant en la generació de nou
coneixement com en la proposta d’accions en base a un
coneixement participat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la ciència ciutadana com una pràctica
vàlida i valuosa dins l’àmbit acadèmic i científic de la nostra
universitat i centres de recerca, capaç de generar coneixement
científic i recerca, més enllà de considerar la ciència ciutadana
com una estratègia efectiva per la divulgació científica o
d’implicació del públic als debats científics. Volem que la
nostra ciència ciutadana assoleixi un alt grau de maduresa
situant-se al nivell de països com Àustria, Regne Unit o Estats
Units, països on la ciència ciutadana ja té un reconeixement
notable, i en alguns casos te línies de finançament específic
estables.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir promovent i facilitant tals pràctiques dins les
nostres universitats i centres de recerca, oferint formació pels
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investigadors joves i recursos pels grups de recerca ja madurs;
amb plans de recerca que permeten finançar projectes amb
pràctiques de ciència ciutadana.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reivindicar la component lúdica de la ciència
ciutadana. La curiositat és motor necessari en la generació
col·lectiva de nou coneixement.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar perquè la ciència ciutadana es regeixi per
criteris ètics (d’equitat i de protecció de dades dels voluntaris),
de transparència (dades i codis oberts) i que sigui socialment
responsable (sota els criteris de la Responsible Research and
Innovation que promou la Unió Europea) i estigui alineada amb
els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides. Tal objectiu és rellevant per preservar unes bones
pràctiques dins l’àmbit de la ciència ciutadana.

Palma, a 4 de febrer de 2022
Els diputats
Carles Bona i Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

O)
RGE núm. 713/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violència
de gènere i sensellarisme, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

El VII informe FOESSA estipula que més de 700.000 llars
a Espanya no tenen ingressos periòdics que permetin donar
estabilitat a les famílies, el 24% afecta la població en general,
el 60% pertany a situacions d'exclusió i un 69% estan en
situació de exclusió severa. La pandèmia ha augmentat
l’escletxa de gènere i l’exclusió social ha crescut més del doble
el les llars on la sustentadora principal és una dona.

A Espanya almanco 33.000 persones estan en situació de
sensellarisme, segons l'INE 5.250 són dones. El perfil de dones
sense llar s'ha vist incrementat a conseqüència de la pandèmia,
i de una manera especial dones joves, entre quinze i vint i
quatre anys, i dones majors de 65 anys.

Els perfils majoritaris de dones sense llar són el 57%
espanyoles i 43% estrangeres. De la totalitat de dones sense
llar, són usuàries de centres d'acollida el 16,2% víctimes de
violència de gènere al àmbit de la parella, el 16,4% immigrants,
el 7,1% víctimes de tràfic/prostitució.

Pel que fa a les dones grans, l'Anuari de l'envelliment de
l'any 2021 posa de manifest com la Creu Roja ha incrementat
l'atenció a les dones grans a tots els indrets de les Illes Balears,
l'any 2020 es varen atendre 7.379 dones, de les que 6.094
pertanyen a Mallorca, 340 a Menorca i 622 a Eivissa i
Formentera.

Les dones estan exposades a un major grau de violència
física, sexual i delictes d’odi, abans i durant el període que es
troben sense llar. Respecte a la violència sexual aquesta també
es una realitat al centres mixtos de residència eventual, segons
dades de l’INE el 24,2% de les dones sense llar han estat
víctimes d’agressions sexuals durant el temps que han estat
sense llar. El 7% de les places d'acollida de víctimes de
violència de gènere estan ocupades per a dones sense llar
víctimes de violència masclista.

Hi ha un estret vincle entre sensellarisme, violència de
gènere i abusos sexuals intrafamiliars. Estudis com els de la
Universitat de Barcelona en 2019 assenyalen que el 70% de les
dones sense llar han patit violència de gènere i aquesta és la
causa directa de la seva situació i un 30% han estat objecte
d’abusos sexuals durant la infància i adolescència. L'estudi
"Mujeres sin hogar en España, narrativas sobre género,
vulnerabilidad social y efectos del entramado asistencial"
dirigit per Alicia Alonso Pardo de la Universitat Catòlica Sant
Antonio de Múrcia de l'any 2020 assenyala que "el caire
estructural de la vulnerabilitat social manifestada en el
sensellarisme femení, també fa patent els models explicatius a
partir de la interconnexió causal dels distints factors. El
corol·lari de les violència físiques i simbòliques, dinàmiques
d'exclusió i formes de victimització a les que aquestes dones
s'enfronten i que sumen als seus perfils de vulnerabilitat
socioeconòmica, queden en bona part velats, silenciats,
constituent violències estructurals". Gran part dels i les
expertes consideren que la violència masclista es un factor
estructural en el sensellarisme femení, ja sigui de manera
directa o indirecte; a més els episodis de violència física i/o
sexual constitueixen una manera recurrent en una de les
principals conjuntures compartides entre la majoria de dones
sense llar.

Són diversos els recursos existents a les nostres illes que de
la mà dels Consells treballen el procés de recuperació i inserció
social de les persones sense llar, ara bé, el sensellarisme femení
és un fenomen afectat per causes estructuralment diferents i
amb dificultats afegides al sensellarisme masculí i cal tenir
present aquestes especificitats en els estudis, en l’abordatge
públic i en el disseny dels recursos institucionals. En aquest
sentit, destaca la primera enquesta a persones usuàries de la
xarxa d’inclusió de l’IMAS a Mallorca que determina la
perspectiva de gènere, la salut mental i els grups d’edat com a
pilars del nou model assistencial.

Malgrat existeix consens a nivell europeu en que les dones
cada vegada tenen presència en les formes més invisibilitzades
de sensellarisme, seguim sense quantificar la presència de
dones en situacions residencials precàries, temporals i moltes
vegades, altament insegures: estades amb persones conegudes
o desconegudes, alternatives d’allotjament en habitatges de
coneguts o desconeguts a canvi de posar la seva integritat física
o psíquica en constant risc, dones que passen desapercebudes
en llocs concorreguts, dones prostituïdes que treballen i dormen
al carrer, dones prostituïdes en pisos o clubs que no tenen
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alternativa residencial, dones en servei domèstic, internes en
condicions insegures o precàries que les posen en risc.

Perquè cal visibilitzar la situació de les dones sense llar
incorporant la perspectiva de gènere a les polítiques d’inclusió
social, els grups sotasignats presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a avançar en el coneixement
sobre la realitat de les dones que estan en situació d’exclusió
social i residencial greu i la incidència que la violència de
gènere ha tingut en la seva situació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar conjuntament amb els Consells programes
específics d’intervenció i/o sensibilització que abordin
directament o facin incidència en aspectes que específicament
afecten les dones que estan sense llar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, de la mà dels consells insulars, espais
segurs no mixts d'estada eventual per a les dones sense llar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a continuar treballant de manera
transversal en l’abordatge del sensellarisme i a impulsar els
programes i recursos necessaris per la inclusió social, des de la
perspectiva de gènere.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i d’Espanya a mantenir un finançament estable i
suficient en les polítiques de salut, l'habitatge o la protecció
social i laboral amb les adaptacions necessàries a períodes
d'estabilitat econòmica. El repte del sistema de protecció social
és evitar que aquestes noves situacions de vulnerabilitat i
d'intensificació de l'exclusió severa es transformin en
cròniques.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la importància dels
escuts de protecció social impulsats durant la pandèmia de les
diferents institucionals per corregir el desequilibri entre la
protecció social de la població laboral estable i la que és
precària o en situació d'exclusió social.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a corregir els desequilibris de les relacions laborals, a seguir
impulsant les millores salarials de la població treballadora i a
reduir l’escletxa salarial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a excloure en els propers plecs de subvencions d’ajudes al
lloguer per a persones vulnerables, en especial a dones sense
llar i víctimes de violència masclista, el requisit de tenir llogat
un habitatge, per tractar-se d’un requisit que impedeix a les
dones més vulnerables accedir a un habitatge en règim de
lloguer.

Palma, a 7 de febrer de 2022
Les portaveus suplents
Silvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis

La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 12755/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis amb els ajuntaments per al
subministrament d'aigua dessalada.

Els criteris que aplica l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental són la firma d’un conveni de
subministrament d’aigua entre ABAQUA i l’Ajuntament en
qüestió en el qual es recull l’obligació per part d’ABAQUA de
subministrar aigua potable en condicions i que els ajuntaments
assumeixen un nivell fix de compra de m3 d’aigua. S’especifica
també una estructura de preu, una fórmula de revisió del preu
i les condicions per un seguiment efectiu del conveni que se
subscriu entre les parts.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 12756/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis amb els ajuntaments per al
subministrament d'aigua dessalada (2).

Es detalla a continuació la informació sol·licitada:

Data signatura Vigència Municipi
30-07-08 30-07-2023 Palma
01-06-09 01-06-2024 Calvià
04-06-09 04-06-2024 Santa Maria del

Camí
28-10-09 28-10-2024 Sóller 
27-01-10 27-01-2050 Sa Pobla
19-10-11 19-10-2026 Fornalutx
11-03-13 11-03-2018 Marratxí 
12-03-13 13-03-2028 Formentera
27-04-15 27-04-2027 Pla de Mallorca
25-07-16 25-07-2022 Inca 
19-10-16 19-10-2021 Pollença*
18-09-17 18-09-2021 Deià*
02-08-18 02-08-2022 Sant Joan de

Labritja 
20-12-18 20-12-2022 Santa Eulària del

Riu
28-01-20 28-01-2024 Sant Josep de Sa

Talaia
06-10-20 06-10-2024 Eivissa
01-12-20 01-12-2024 Sant Antoni de

Portmany

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=17


8048 BOPIB núm. 142 -  11 de febrer de 2022

12-07-21 24-01-2022 Ciutadella
02-09-21 02-09-2022 Muro
09-09-21 09-09-2022 Puigpunyent
06-10-21 06-10-2022 Estellencs

*Acordada pròrroga un any en comissió de seguiment, pendent
de signatura del document de pròrroga.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 12757/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada
subministrat als municipis de les Illes Balears (1).

Els criteris que utilitza i aplica el Govern de les Illes
Balears són els següents:

Costos directes
1. Costos d’inversió.
2. Costos d’explotació.
3. Costos de manteniment.

Costos indirectes
1. De gestió general d’ABAQUA.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 12758/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada
subministrat als municipis de les Illes Balears (2).

En vista a l’any 2022, el Govern de les Illes Balears
revisarà els criteris per a calcular el preu per metre cúbic
d’aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes
Balears, en base a la fórmula de revisió estipulada en els
diferents convenis.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 12763/21, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mitjans personals i materials dedicats
per la Conselleria d'Assumptes Socials a la Gala dels 40
Principals de 12 de novembre de 2021 i cost econòmic.

Sempre que hi ha un acte al velòdrom es posa l’equip
tècnics de manteniment a disposició de l’organització, que són

2 operaris. Donat que l’esdeveniment estava patrocinat pel
Govern, l’ús del velòdrom va ser gratuït. Es va signar un
conveni amb l’empresa organitzadora perquè tots els
desperfectes, si es produïen, fossin reparats per l’empresa.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 12843/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a derivació de pacients a l'atenció
privada per a cirurgies o consultes especialistes.

A Mallorca l’any 2020 s’han realitzat 1416 derivacions
gestionades per SSCC. L’any 2021 s’han gestionat 1355 per
SSCC sense tenir en compte, les derivacions urgents, les
derivacions d’activitat ordinària per contingències, les
derivacions de pacients COVID amb destí als hospitals privats
així com les derivacions a hospitals singulars.

No disposem de dades sobre les renúncies al no fer el canvi
de llista d’espera no estructural.

Palma, 15 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 12844/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a centre terapèutic per a menors de
justícia juvenil.

Hem contactat amb diversos batles per demanar la
possibilitat de cessió de terreny públic. No se cerca sols per
menors en justícia juvenil, és un centre terapèutic per als
menors de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13247/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a funcions de l'Agència de Salut Pública.

Les competències assignades a l’Agència de Salut Pública
de les Illes Balears, segons la Llei 2/2021, de 8 de novembre,
per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre,
de salut pública de les Illes Balears; Títol VII, article 19, de la
disposició final primera són:

a) El desenvolupament i l’execució de polítiques actives de
salut pública, els eixos de les quals són la promoció, la
prevenció, la protecció i la vigilància de la salut.
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b) La coordinació i la cooperació amb els òrgans
corresponents de l’administració autonòmica i la cooperació
amb les altres administracions públiques per aconseguir la
presència de la salut en totes les polítiques.

c) La definició de les directrius que, en matèria de salut
pública, es duguin a terme en els centres sanitaris de la xarxa
assistencial.

d) El foment de la competència dels professionals i de la
recerca en salut pública, en col·laboració amb els organismes
responsables, les universitats i els centres d’investigació.

e) La gestió de les situacions de crisi i d’emergència que
constitueixen un risc per a la salut de la població, de manera
que coordinada amb els dispositius de les administracions que
es mobilitzen en aquestes situacions.

f) La promoció i la gestió pel sistema d’informació en
salut pública.

g) Qualsevol altra funció de salut pública que estigui
relacionada amb els objectius i les activitats que preveu aquesta
llei.

h) L’avaluació i l’anàlisi de dades de salut per una millor
presa de decisions, amb la finalitat de contribuir a la millora de
salut de la ciutadania.

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13248/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nova etapa d'investigació sanitària a
Balears.

La situació actual de la I+D+i sanitària a les Illes Balears
està condicionada sense dubte per la crisi sanitària per
COVID-19, que en general ha ocasionat unes graus
conseqüències econòmiques, socials i polítiques.

Aquesta situació obliga a les administracions competents en
matèria d’I+D en salut i al replantejament dels objectius i de les
prioritats, de les seves estratègies i dels plans previstos pels
pròxims anys.

En aquest escenari són molts els canvis i reptes que
s’hauran d’abordar en el futur i es proposa com a punt de
partida d’aquesta nova etapa l’elaboració de l’Estratègia
d’Investigació e Innovació Sanitària de les Illes Balears, que es
configuri com el “Pla” que guiarà les activitats en I+D+i del
sistema sanitari els pròxims anys.

La nova estratègia d’I+D+i es projectarà per al període que
compren fins al 2025, alineada en aquest sentit i en el seu
contingut amb el programa operatiu europeu 2022-2025. La
seva missió principal serà articular les actuacions necessàries
per a potenciar el desenvolupament de la investigació i la
innovació en salut, que finalment incidirà sobre la societat en
general.

Amb el pressupost corresponent al 2022 es realitzaran les
següents actuacions del projecte:

1. Diagnòstic de l’ecosistema en I+D+i en salut, amb la
finalitat d’identificar els programes i línies que avui en dia

suposen noves oportunitats en la investigació en salut a les
Illes Balears.
2. Redacció de l’estratègia: planificació dels instruments
i accions a realitzar per als pròxims anys.
3. Desenvolupament d’una prova pilot (convocatòria de
subvencions, conveni...) d’acord amb les necessitats inicials
definides a l’estratègia.

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13249/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a expedients tramitats, des de la creació,
del Defensor de l'usuari en el sistema sanitari públic.

La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de Salut de les Illes Balears, va
crear i regular la figura del defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears, encarregat de la defensa
dels drets dels usuaris, el qual exerceix les seves funcions amb
autonomia plena. Aquesta figura va ser desplegada al Decret
88/2004, de 22 d’octubre, regulador del defensor dels Usuaris
del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. 

No obstant això, la disposició final catorzena de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, va
extingir el defensor de l’Usuari.

Després, la disposició final desena de la Llei 13/2017, de 29
de desembre, dels pressuposts generals de les Illes Balears per
al 2018, dotà novament de contingut els articles 20 a 23 de la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears. El Decret
21/2020, de 10 de juliol, el defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears, regula la situació
administrativa, l’estructura i el règim jurídic d’aquesta figura,
així com el procediment a seguir davant les queixes i
reclamacions que es presentin.

Doncs, el defensor de l’Usuaris és l’òrgan de
l’administració sanitària encarregat de la defensa dels drets de
l’usuari que reconeix la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, i exerceix les seves funcions i activitats amb
independència i autonomia funcional.

Com a tal tramita i dona contestació a les queixes i
reclamacions admeses en segona instància i presenta propostes,
suggeriments o recomanacions relatives als drets de l’usuari a
les instàncies interessades.

Per tot això, l’activitat de l’Oficina del Defensor dels
Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears s’ha
desenvolupat els anys 2007 a 2011 i 2019 fins a l’actualitat.
Així doncs, durant aquests períodes s’han tramitat un total de
1376 expedients, amb la següent distribució:

Any Expedients Tramitats
2007 102
2008 202
2009 229
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2010 116
2011   78
2019 185
2020 235
2021 229

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13965/21, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de formació, tallers o similars,
que s'han dut a terme durant el 2021 mitjançant
l'IBASSAL.

Al llarg del 2021 s’han realitzat trenta-dues accions:

1. Criteris per desenvolupar i emplenar els plans de treball i la
fitxa de l’annex IV del RG 396/2006 higiene industrial
empreses inscrites al rera i tècnics d’higiene industrial. 2 hores,
7 assistents. Menorca.

2. Criteris per desenvolupar i emplenar els plans de treball i la
fitxa de l’annex IV del RG 396/2006 higiene industrial
empreses inscrites al rera i tècnics d’higiene industrial. 2 hores,
13 assistents. Eivissa.

3. Criteris per desenvolupar i emplenar els plans de treball i la
fitxa de l’annex IV del RG 396/2006 higiene industrial
empreses inscrites al rera i tècnics d’higiene industrial. 2 hores,
20 assistents. Mallorca.

4. Taller: com implementar un model d’empresa saludable?
Formació tècnics IBASSAL. 10 hores, 16 assistents. Mallorca.

5. Sessió informativa dins l’àmbit del projecte “Construïm
salut: què fan les persones responsables d’equips a una empresa
saludable? Formació empreses sector construcció. 3 hores, 12
assistents. Menorca.

6. Taller de lideratge i treball en equip formació
comandaments intermedis. 10 hores, 12 assistents. Mallorca.
7. Webinar: presentació de la guia de contactes estrets de la
COVID-19 medicina del treball SPRL. 2 hores. Illes Balears.

8. Webinar: què fan les organitzacions i empreses saludables?
Formació serveis de prevenció, empreses i agents socials. 2,50
hores, 62 asssistents. Illes Balears.

9. Webinar: com millorar la salut psicosocial de les persones
treballadores? Psicosociologia tècnics de prevenció de riscs
laborals. 3 hores. Illes Balears.

10. Webinar: mesures preventives de caràcter psicosocial
psicosociologia tècnics en prevenció de riscs laborals. 3 hores.
Illes Balears.

11. Taller “Mètode per a l’avaluació i gestió de factors
psicosocials en petites empreses” psicosociologia  tècnics de
prevenció de riscs laborals. 4 hores, 20 assistents. Illes Balears.

12. Taller “Versió curta del mètode COPSOQ PSQCAT V.2
psicosociologia tècnics en prevenció de riscs laborals. 6 hores,
39 assistents. Illes Balears.

13. Grup de feina de tècnics de psicosociologia aplicada
psicosociologia tècnics de prevenció de riscs laborals V1. 2
hores, 30 assistents. Illes Balears.

14. Grup de Feina de tècnics de psicosociologia aplicada
psicosociologia tècnics de prevenció de riscs laborals V2. 2
hores, 15 assistents. Illes Balears.

15. Participació tècnica en representació de l’IBASSAL en
el “Congreso XXI Fundación San Prudencio de Salud
Emocional i Ciberpsicología (Seguretat i Salut Laboral).
Psicosociologia/medicina tècnics de prevenció i riscs laborals
i agents socials. 8 hores, 400 assistents. Nacional.

16. Webinar “Els riscos psicosocials en època de COVID”
Psicosociologia-CAEB tècnics de prevenció de riscs laborals
i agents socials. 2 hores, 87 assistents. Illes Balears.

17. Planificació campanya distribució ergonomia tècnics
dels SSPP. 2 hores, 13 assistents. Mallorca.

18. Planificació campanya comerç ergonomia patronals i
sindicats. 2 hores, 9 assistents. Mallorca.

19. Webinar “Treballs saludables, relaxem les càrregues”
ergonomia/medicina patronal, sindicats i serveis de prevenció.
2 hores, 35 assistents. Illes Balears.

20. Taller/grup de treball elaboració de guia per a la
redacció del PSS seguretat col·legis professionals amb
competències de coordinació i agents socials. 1,5 hores, 8
assistents. Illes Balears.

21. Ús adequat de mascaretes medicina del treball empreses,
serveis de prevenció i agents socials. 2 hores, 55 assistents.
Illes Balears.

22. Dispositius d’ajust personalitzat medicina del treball
empreses, serveis de prevenció i agents socials. 2 hores, 52
assistents. Illes Balears.

23. Presentació de la guia preventiva front a la COVID-19
en el sector de la construcció medicina del treball empreses i
agents socials. 2 hores, 43 assistents. Illes Balears.

24. Presentació de la guia contactes estrets als serveis de
prevenció de riscs laborals medicina del treball serveis de
prevenció. 2 hores, 41 assistents. Illes Balears.

25. Presentació de la guia front a la COVID-19 al sector de
l’hostaleria medicina del treball empreses i agents socials. 2
hores. 25 assistents. Menorca.

26. Debat sobre la nova estratègia front a la COVID-19
medicina del treball serveis de prevenció i agents socials. 2
hores, 44 assistents. Illes Balears.

27. “COVID y calidad de aire interior... lo que viene”
higiene industrial-CAEB tècnics de prevenció, empresaris. 1
hora, 150 assistents. Illes Balears.
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28. “Preguntas y respuestas en cuanto a los sistemas de
ventilación y renovación del aire interior” higiene
industrial-CAEB tècnics de prevenció, empresaris. 1,5 hores.
150 assistents. Illes Balears.

29. “Debilidades y fortalezas frente a la COVID-19”
medicina del treball-CAEB tècnics de prevenció, empresaris.
1,5 hores. 113 assistents. Illes Balears.

30. “Abordaje de los riesgos ergonómicos y psicosociales
en el teletrabajo” ergonomia/psicosociologia-CAEB tècnics de
prevenció, empresaris. 1,5 hores, 96 assistents. Illes Balears.

31. “Estrategias de benestar ocupacional en PYMES Y
MICROPYMES”. Psicosociologia-CAEB tècnics de prevenció,
empresaris. 1,5 hores, 38 assistents. Illes Balears.

32. “El papel de la Seguridad basada en el comportamiento
y la inteligencia emocional sobre la responsabilidad individual”
psicosociologia-CAEB tècnics de prevenció, empresaris. 1,5
hores. 34 assistents. Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 14036/21, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a elaboració d'informe de funció
pública sobre places ocupades incomplint la normativa i la
jurisprudència a la contractació temporal.

Aquesta qüestió ja va ser resposta en pregunta oral davant
ple dia 7 de desembre de 2021.

En la resposta es va recordar que el dia de la votació
d’aquest mandat, dia 9 de març, es va advertir que el temps que
es donava no seria suficient, i se va demanar una ampliació de
termini que no es va acceptar. La petició d’ampliació de termini
que no es va acceptar. La petició d’ampliació de termini venia
donada pel fe que no es tractava de fer un revisió de les RLT,
sinó de mirar cada lloc de treball un per un, i analitzar-ho.

És necessari, també, ser conscients i comprensius amb el fet
que la informació que es va sol·licitar és diferent a la que s’ha
hagut de treballar en paral·lel, per l’aprovació del RDL
14/2021, de 6 de juliol, sobre reducció de la temporalitat.
Aquest fet ha suposat que les mateixes dades s’han de tractar de
forma diferent per tal de poder facilitar les que se sol·licitaven
en el mandat parlamentari.

També es va explicar que l’informe de Serveis Generals ja
estava finalitzat, i que s’estaven ultimant els de Salut i
d’Educació, amb una petició d’ampliació del termini pel volum
de feina que els suposa a unes conselleries amb un gran volum
de personal.

No es tracta d’un mandat que el Govern es negui a complir,
ja que s’hi ha treballat des del primer moment per tenir-ho
enllestit quan abans millor.

Per tant, cal deixar clar en tot moment que el Govern fa el
possible per complir els mandats parlamentaris, però també cal
ésser conscients de què es va voler imposar un termini que no
es podia complir, i es va persistir en això a pesar d’haver-ho
avisat amb antelació. 

Per altra banda, d’acord amb el compromís de remetre-vos
l’informe el més aviat possible, informar-vos que s’ha enviat
als grups parlamentaris amb data de 23 de desembre de 2021.

Lamentem el retard, per altra banda justificat, però aquest
tipus d’informe necessiten el seu temps i es volen fer bé i
facilitar unes dades correctes.

Palma, 29 de desembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 14290 i 14291/21, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a temps d'espera de
radiologia intervencionista i a temps transcorregut des de
la radiografia fins a la primera visita a l'hospital de
referència, durant el mes de novembre de 2021 en el marc
del programa de detecció del càncer de mama.

El programa de Detecció Precoç de càncer de mama
consisteix a convidar a fer-se una mamografia a les dones
residents a les Balears amb edats compreses entre 50 i 69 anys.

Des de l’oficina del programa es gestionen les cites dels 7
hospitals públics. Un cop realitzada la mamografia, des de
l’oficina tècnica es comprova que no hi hagi incidències a
l’exploració mamografia i es procedeix a programar la doble
lectura de forma independent a dos especialistes en radiologia.
Quan estan realitzades les dues lectures, si hi ha discordança en
la decisió es programa una tercera lectura de consens.

Aleshores s’emet la decisió final. Quan és completar estudi,
a l’oficina tècnica es prepara expedient de la usuària i s’envia
a la unitat de diagnòstic del sector corresponent.

A la unitat de diagnòstic es valora la imatge juntament amb
l’informe i s’hi indica estudi a realitzar i la prioritat.

La conducta a seguir depèn de la valoració, no totes les
pacients requereixen radiologia intervencionista i aquesta de
vegades no és la primera elecció ja que se segueix un protocol
diagnòstic la durada del qual dependrà dels resultats de les
diferents proves a realitzar.

Des de l’oficina tècnica del programa, les dades de
l’activitat de les unitats de diagnòstic es recullen semestralment
i s’introdueixen manualment a l’aplicació del programa.

S’està treballant en el desenvolupament d’un sistema
d’informació de gestió nou del programa integrat.

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 14293 a 14296/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Mesa del producte local
(1 a 4).

1. Tres: el 12 de maig, el 14 de juliol i el 17 de novembre de
2021.

2. Aquesta conselleria, la Direcció General de Comerç del
Govern, tots els consells insulars, la FELIB, el Consell Pesquer,
APAEMA, AFEDECO, Cooperatives agroalimentàries, Asaja,
Unió de Pagesos de Mallorca, UPA-AIA, AGRAME, FAGME,
els consells reguladors, ANGED i ASEDAS-ASODIB.

3. El compromís de tots els intervinents d’aportar propostes
sobre la definició de producte local i els seus projectes de
promoció, per tal d’aprofitar les sinergies a la resta de membres
de la Mesa.

4. Encara queden quatre mesos per tancar el primer any de la
mesa i valorar-lo.

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 14297 a 14300/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Estratègia balear de
millora del coneixement agrari 2021-2015 (1 a 4).

1. La Llei 3/2009, agrària de les Illes Balears, en els seus
articles 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 i 158 del Títol VIII
regula la Millora del Coneixement Agrari. Concretament, en el
seu article 154, estableix la creació de l’Estratègia Balear de
Millora del Coneixement Agrari (en endavant Estratègia) com
a programa de la política agrària comuna de les Illes Balears,
de millora del coneixement agrari i agroalimentari basat en la
formació (F), la investigació (I), el desenvolupament (D) i la
innovació (I), així com l’estadística agrària i agroalimentària;
que ha de contenir les directrius i els plans d’actuació sobre
aquesta matèria que les administracions públiques hauran de
seguir en un determinat període.

En aquest context, i donat que segons la Llei 3/19, agrària
de les Illes Balears, l’elaboració de l’Estratègia correspon al
Consell Agrari Interinsular, òrgan de consulta i assessorament
en l’exercici de les competències en matèria agrària de
cadascun dels consells insulars; en els termes que determini el
Consell de Govern, mitjançant un acord o proposta del
conseller competent en matèria agrària; la conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació va proposar al Consell de
Govern adoptar l’acord d’aprovar l’elaboració de l’Estratègia
per al període 2021-2025, acord adoptat el 18 de gener de
2021.

Posteriorment, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació va incloure a l’ordre del dia del Consell Agrari

Interinsular celebrat el dia 11 de febrer de 2021 el punt 11.
Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari, i va
traslladar als membres del Consell Agrari Interinsular la
necessitat d’elaborar l’estratègia, que té com a objectiu oferir
una resposta als reptes socials, econòmics, ambientals i
cientificotècnics del sector en el marc d’un context de canvi
climàtic.

El Consell Agrari Interinsular, en la seva sessió de dia 11 de
febrer de 2021, va acordar elaborar l’estratègia, que es planteja
segons la Llei 3/2019 agrària de les Illes Balears, com un
programa de la política agrària comuna de les Illes Balears i,
conseqüentment, adaptat als principis del Marc Estratègic
Comú de la Unió Europea.

El Marc Estratègic Comú de la Unió Europea estableix uns
principis rectors estratègics per facilitar el procés de
programació i la coordinació sectorial i territorial de la
intervenció de la Unió amb càrrec als Fons Estructurals i
d’Inversió Europeus i amb altres instruments i polítiques
europees. En l’actualitat ve recollit en el Reglament (UE) nº
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre de 2013.

L’arquitectura de la programació del Marc Estratègic Comú
exigeix que totes les actuacions públiques s’adaptin als seus
principis, com és el cas de l’Estratègia Balear de Millora del
Coneixement Agrari.

El 2 de desembre de 2021 el Consell ha adoptat formalment
la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2023-2027.
El Consell i el Parlament firmen els tres Reglaments que
conformen el paquet de reforma de la PAC i, conseqüentment,
el Marc Estratègic Comú.

Per tant, donat que l’Estratègia Balear de Millora del
Coneixement Agrari s’haurà d’adaptar al Marc Estratègic
Comú de la reforma de la PAC, per a la seva elaboració per
part del Consell Agrari Interinsular, era convenient disposar del
text aprovat dels reglaments que conformen la reforma de la
PAC.

Paral·lelament a tot aquest procés de caràcter plurianual,
des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’ha
elaborat un nou Pla de Formació Agrària de les Illes Balears
per a l’any 2022, adequat a la realitat del sector i als nous
reptes derivats de la nova PAC 2023-2027. La importància de
la formació com a part de la millora del coneixement agrari i
agroalimentari es considera una prioritat estratègica de la
política agrària de les Illes Balears, tal i com estableix la Llei
3/2019 agrària de les Illes Balears. Concretament al seu article
153, marca com a objectius específics incrementar l’activitat
generadora de coneixement en matèria agrària i agroalimentària
facilitant-ne la transferència, així com promoure un
coneixement adequat a la realitat del sector.

2. L’estratègia es preveu elaborar durant el primer semestre
del 2022, tot i que el calendari no està tancat. Després de la
seva elaboració, l’estratègia ha de ser aprovada el Govern de
les Illes Balears mitjançant un decret, a proposta de la
consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la
participació de les administracions públiques competents en
matèria agrària.
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3. Això està explicat a l’anterior resposta.

4. L’article 169 de la Llei 3/2019 agrària de les Illes Balears
estableix que l’elaboració i aprovació de tots els plans,
programes i estratègies relatives a la política agrària i
agroalimentària s’han de consultar amb les organitzacions
agràries professionals i les estructures representatives de les
societats cooperatives, fomentant la interlocució d’aquestes en
el disseny de les polítiques.

En aquest sentit, el mes d’octubre de 2021 es va consultar
amb les citades entitats d’elaboració del nou Pla de Formació
Agrària de les Illes Balears per a l’any 2022, recollint les seves
aportacions.

A més, els aspectes relacionats amb la formació (F), la
investigació (I), el desenvolupament (D), la innovació (I), i
l’estadística agrària i agroalimentària, s’han anat tractant en les
reunions de feina de les diferents Meses sectorials convocades,
amb la participació dels conselles insulars, de les OPA i de les
Cooperatives Agroalimentàries, entre altres associacions del
sector.

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 14301/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per a actuacions
d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (1).

Segons les dades que d’aquesta conselleria de la línia de
subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en
explotacions agropecuàries tan sols consten rebudes 3
sol·licituds.

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 14302/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per a actuacions
d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (2).

Segons les dades que d’aquesta Conselleria de la línia de
subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en
explotacions agropecuàries avui dia no se n’ha resolt cap.

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 14303/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició
energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (1).

El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi
Climàtic de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat encarregat
d’assessorar el Govern en el disseny i desplegament de les
mesures necessàries per a lluitar de manera efectiva contra
l’escalfament global i el canvi climàtic, tant pel que fa a
mesures de mitigació com d’adaptació, i així poder assolir els
objectius i les finalitats d’interès públic marcades en la llei.

Està compost per persones expertes de diverses àrees
relacionades amb l’escalfament global i la transició energètica,
entre les quals es troben Pau de Vílchez, jurista, subdirector del
LINCC i president del Comitè; Sarah Oppenheimer,
responsable de comunicació estratègica de l’European Climate
Foundation i vicepresidenta del Comitè; Gabriel Jordà, físic
marí, investigador de l’Institut d’Estudis Oceànics i membre del
LINCC; Ramon Pujol, professor d’enginyeria mecànica i
energia elèctrica industrial de la UIB, i membre del LINCC;
Núria Marbà, biòloga marina, investigadora científica de
l’IMEDEA i membre del LINCC; Ivan Murray, geògraf,
professor de geografia humana de la UIB i membre del LINCC;
Ana Digón, politòloga del Global Grass-fed Forum; i Aitor
Urresti, professor d’enginyeria tèrmica de la Universitat del
País Basc i director general d’Energia i Canvi Climàtic.

Es tracta d’un ens independent i les dades sobre les seves
reunions es poden sol·licitar al propi ens, al seu president, Pau
Vílchez.

En tot cas, les reunions de les quals té constància aquesta
conselleria són les següents:

El 2021 s’han fet un total de 15 reunions. D’aquestes 15,
una ha estat amb el vicepresident del Govern i conseller de
Transició Energètica, dues amb el director general de Canvi
Climàtic, una amb la consellera de Medi Ambient del Consell
de Mallorca, una amb l’equip de la UIB que ha elaborat una
proposta per fer una Assemblea Ciutadana pel Clima de les
Illes Balears i una amb membres del Comitè Català de Canvi
Climàtic. La resta, han estat reunions entre els membres del
Comitè d’Experts.

Palma, 8 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 14304/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició
energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (2).

Els criteris seguits en l’elecció dels membres del Comitè
són els marcats en l’article 7 de la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de canvi climàtic i transició energètica, és a dir:
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“El Comitè d’Experts està integrat per persones de
reconegut prestigi en els camps mediambientals, laboral,
energètic o de canvi climàtic, nomenades pel Govern de les
Illes Balears, i ha de tenir la composició següent:

a) Un president o una presidenta, que s’ha de nomenar
a proposta del conseller competent en matèria de canvi
climàtic.

b) Un màxim de set vocals, nomenats a proposta del
president o presidenta”.

De totes maneres, aquesta Conselleria té constància del
contacte continuat amb Menorca i les Pitiüses.

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 14305/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició
energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (3).

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica estableix que els informes, recomanacions
i avaluacions d’iniciativa pública del Comitè d’Experts han
d’estar a disposició dels ciutadans en el portal web del Govern
de les Illes Balears.

Podeu descarregar-vos els documents que el Comitè ha
generat fins ara a la següent direcció web pública (actualitzat
a 6 d’octubre de 2021):
http://www.caib.es/sites/canviclimatic2/ca/comita_de_expertos/

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez 

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 14306/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició
energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (4).

Aquesta Conselleria és conscient de la petició de recursos
per part del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el
Canvi Climàtic de les Illes Balears i per això, a aquest efecte,
des d’aquesta Conselleria es fa formular una esmena als
pressupostos generals de la CAIB.

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez 

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 14307/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició
energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (5).

Aquesta Conselleria és conscient de la petició de recursos
per part del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el
Canvi Climàtic de les Illes Balears i per això, estava contemplat
als pressupostos generals de la CAIB. A més, des d’aquesta
conselleria s’hi va formular una esmena.

Palma, 4 de gener de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez 

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 560/22, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent de Metges del Món-Illes Balears,
sobre la seva memòria d'activitats 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent de Metges del Món-
Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Motivació de la urgència: Amb motiu de la cloenda de la
memòria anual 2021 d'activitats de l'ONG.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 697/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Francesc Antich, expresident de les Illes Balears, sobre les
sentències condemnatòries en temes urbanístics, derivades
de l'aplicació de la normativa aprovada durant el seu
mandat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença del Sr. Francesc Antich,
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expresident de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 702/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les
subvencions atorgades anualment per a ajuda a la
investigació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, i
acorda que la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura acordi la
compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 573 i 579/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per les diputades
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, i
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a gestió dels contagis de COVID a les aules dels
centres educatius i a mesures del Govern per pal·liar l'asfíxia
fiscal dels autònoms, per les preguntes RGE núm. 701 i 703/22,
relatives a servei de transport escolar i a canvi de criteri sobre
l'ús de les mascaretes a l'exterior, respectivament.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 12340/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 685/22,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas

Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-proposta per
les Illes Balears i Mixt, i acorda que, conformement amb
l'article 106 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, la proposició no de
llei esmentada, relativa a Dia mundial contra el càncer de
pulmó sigui tramitada per aquest procediment.

Motivació del procediment d'urgència: atesos el Dia mundial
contra el càncer de pulmó i la necessitat de prendre mesures
contra el tabaquisme i afavorir els espais lliures de fum.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 52/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, conformement amb l'article 104 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
698/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que
el termini de presentació d'esmenes al projecte esmentat, del
Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d'activitat administrativa, s'ampliï fins al
proper dia 8 de març de 2022.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Informe biennal sobre les actuacions en relació amb

l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes dels
anys 2018 i 2019. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, conformement amb els articles 191, 188 i
189 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 638/22, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual es tramet l'informe esmentat a l'enunciat.

Així mateix, la Mesa, constituïda com a tal a la sessió de la
Junta de Portaveus del mateix dia, després de recaptar-ne
l'acord, acorda que el debat i les propostes de resolució que se'n
puguin derivar, si n'és el cas, es tramitin davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Constitució i membres del Tribunal de Recursos

Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2022, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 634/22, presentat per la presidenta del Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica que els membres del dit tribunal
són els següents:

Vocals titulars: 
Teresa Moreo i Marroig
Aina Salom i Parets

Vocals suplents:
María Matilde Martínez i Montero
Bartomeu Trias i Prats

Vocal secretari: Miquel Monserrat i Bibiloni

Així mateix, es comunica que, després de constituir-se, es
reuniren en sessió extraordinària dia 2 de febrer de 2022 i
acordaren, per unanimitat, elegir com a presidenta la Sra.
Teresa Moreo i Marroig i que, en conseqüència, el Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears queda
integrat pels membres següents:

Presidenta Teresa Moreo i Marroig
Vocal titular Aina Salom i Parets
Vocal secretari Miquel Monserrat i Bibiloni

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tretzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les

circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 9 de febrer de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Tretzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les

Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la tretzena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 24 de febrer de 2022. 

Palma, a 9 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Pau Roig i Mas com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm. 687/2022, de 4 de
febrer, sol·licita el nomenament del Sr. Pau Roig i Mas , amb
DNI núm. ******83F, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Socialista que ocuparà una
plaça de la modalitat E,  amb efectes econòmics i
administratius de dia 7 de febrer de 2022 i amb unes
retribucions de 20.791,26€ anuals.

La Sra. Pilar Costa i Serra declara que el Sr. Pau Roig i Mas
realitzarà funcions de personal eventual i la seva retribució
s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina que ha de
desenvolupar a temps complet al Parlament de les Illes Balears,
tot d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula
la matèria.

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

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr Pau Roig i Mas, amb DNI núm.
******83F, com a personal eventual adscrit funcionalment al
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Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 7 de febrer de 2022 i amb unes
retribucions de 20.791,26€ anuals, que es corresponen a la
modalitat E.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

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

Palma, 7 de febrer de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 665/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de gestió entre l'IBAVI i l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges públics.
	RGE núm. 673/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	RGE núm. 674/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	RGE núm. 675/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	RGE núm. 676/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon.
	RGE núm. 677/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	RGE núm. 678/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	RGE núm. 700/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions derivades de sentències urbanístiques.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 701/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport escolar.
	RGE núm. 703/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi de criteri sobre l'ús de mascaretes a l'exterior.
	RGE núm. 817/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a suspensió de la tramitació de la contractació de nou nous centres de salut.
	RGE núm. 818/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a col·lapse de l'Hospital de Can Misses.
	RGE núm. 820/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de fondeigs la propera temporada turística.
	RGE núm. 822/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a limitació de la compra de propietats per part d'estrangers.
	RGE núm. 824/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a denúncia per la precarietat laboral dels professionals sanitaris.
	RGE núm. 825/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de fondeigs la propera temporada turística.
	RGE núm. 826/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió dels contagis de COVID a les aules i rendiment escolar.
	RGE núm. 827/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'habitatges públics en el terreny de la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa.
	RGE núm. 828/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de les aigües de la badia de Palma.
	RGE núm. 829/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector audiovisual de les Illes Balears.
	RGE núm. 830/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de "fons" de la futura llei turística.
	RGE núm. 831/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació per part de l'EBAP d'aquest trimestre.
	RGE núm. 832/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport ferroviari de qualitat.
	RGE núm. 833/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la COVID per part del Govern a la sisena onada.
	RGE núm. 834/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a abocaments contaminants a la badia de Palma.
	RGE núm. 835/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma del sistema impositiu anunciat per la ministra d'Hisenda.
	RGE núm. 843/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adjudicació d'ajuts per a implantació de renovables a Formentera.
	RGE núm. 846/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a possible reformulació per part del Govern de la licitació dels nou centres de salut i unitats bàsiques per import de 86,4 milions d'euros.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 515/22, dels Grups Parlamentari MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a immatriculacions de l'Església catòlica, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 608/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accelerar la posada en marxa i l'execució de plans de xoc per al sector lacti de Menorca (Provilac) i Mallorca, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 618/22, dels Grups Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de les dones que contribuïren en els processos democràtics durant la Transició, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 625/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a defensa i protecció dels drets dels usuaris en la realització de gestions bancàries i administratives, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 633/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjaments dotacionals, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 639/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús racional de criptomonedes, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 641/22, complementada amb l'escrit RGE núm. 682/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de lluita contra el càncer a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 656/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten servei a Eivissa, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 667/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures per lluitar contra el racisme i la xenofòbia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 672/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a adequació del calendari de vacunació de les Illes Balears al del Consell Interterritorial de Salut pel que fa a la protecció respecte del VPH, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 679/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de suport al  poble gitano, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 680/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cribratge per a la detecció precoç del càncer de còlon a Menorca, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 683/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a avortaments sense assetjament, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals  i Generals.
	RGE núm. 686/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència ciutadana, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 713/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violència de gènere i sensellarisme, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 12755/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb els ajuntaments per al subministrament d'aigua dessalada.
	A la Pregunta RGE núm. 12756/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb els ajuntaments per al subministrament d'aigua dessalada (2).
	A la Pregunta RGE núm. 12757/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (1).
	A la Pregunta RGE núm. 12758/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (2).
	A la Pregunta RGE núm. 12763/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mitjans personals i materials dedicats per la Conselleria d'Assumptes Socials a la Gala dels 40 Principals de 12 de novembre de 2021 i cost econòmic.
	A la Pregunta RGE núm. 12843/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a derivació de pacients a l'atenció privada per a cirurgies o consultes especialistes.
	A la Pregunta RGE núm. 12844/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre terapèutic per a menors de justícia juvenil.
	A la Pregunta RGE núm. 13247/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a funcions de l'Agència de Salut Pública.
	A la Pregunta RGE núm. 13248/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nova etapa d'investigació sanitària a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13249/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a expedients tramitats, des de la creació, del Defensor de l'usuari en el sistema sanitari públic.
	A la Pregunta RGE núm. 13965/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de formació, tallers o similars, que s'han dut a terme durant el 2021 mitjançant l'IBASSAL.
	A la Pregunta RGE núm. 14036/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a elaboració d'informe de funció pública sobre places ocupades incomplint la normativa i la jurisprudència a la contractació temporal.
	A les Preguntes RGE núm. 14290 i 14291/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a temps d'espera de radiologia intervencionista i a temps transcorregut des de la radiografia fins a la primera visita a l'hospital de referència, durant el mes de novembre de 2021 en el marc del programa de detecció del càncer de mama.
	A les Preguntes RGE núm. 14293 a 14296/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Mesa del producte local (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 14297 a 14300/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Estratègia balear de millora del coneixement agrari 2021-2015 (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 14301/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (1).
	A la Pregunta RGE núm. 14302/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (2).
	A la Pregunta RGE núm. 14303/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (1).
	A la Pregunta RGE núm. 14304/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (2).
	A la Pregunta RGE núm. 14305/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (3).
	A la Pregunta RGE núm. 14306/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (4).
	A la Pregunta RGE núm. 14307/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (5).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 560/22, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de Metges del Món-Illes Balears, sobre la seva memòria d'activitats 2021.
	RGE núm. 697/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença del Sr. Francesc Antich, expresident de les Illes Balears, sobre les sentències condemnatòries en temes urbanístics, derivades de l'aplicació de la normativa aprovada durant el seu mandat.
	RGE núm. 702/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença del Sr. conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les subvencions atorgades anualment per a ajuda a la investigació.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 573 i 579/22.
	Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 12340/21.
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 52/22.
	Informe biennal sobre les actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes dels anys 2018 i 2019.



	4. INFORMACIONS
	Constitució i membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears.
	Tretzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Pau Roig i Mas com a personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears




