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BU) RGE núm. 881/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Paratge natural de la Serra de Tramuntana. 8092

BV) RGE núm. 882/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme a les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent. 8092

BW) RGE núm. 883/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme a la Reserva natural de S'Albufereta. 8092

BX) RGE núm. 884/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Monument natural de les fonts Ufanes. 8092

BY) RGE núm. 885/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Monument natural del torrent de Pareis. 8093

BZ) RGE núm. 886/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia
pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. 8093

CA) RGE núm. 887/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera. 8093

CB) RGE núm. 888/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de S'Albufera de Mallorca. 8093

CC) RGE núm. 889/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de Mondragó. 8093

CD) RGE núm. 890/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de S'Albufera d'Es Grau. 8093
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CE) RGE núm. 891/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de Sa Dragonera. 8093

CF) RGE núm. 892/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 8094

CG) RGE núm. 893/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural de la península de Llevant. 8094

CH) RGE núm. 894/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana. 8094

CI) RGE núm. 895/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent. 8094

CJ) RGE núm. 896/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en la Reserva natural de S'Albufereta. 8094

CK) RGE núm. 897/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Monument natural de les fonts Ufanes. 8094

CL) RGE núm. 898/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Monument natural del torrent de Pareis. 8094

CM) RGE núm. 899/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021
en el Parc natural maritimoterrestre d'Es Trenc-Salobrar de Campos. 8095

CN) RGE núm. 902/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a expulsió d'indigents
a l'estació intermodal de Palma. 8095

CO) RGE núm. 919/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integrants de la
comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de la subvenció de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8095

CP) RGE núm. 920/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de l'elecció
dels integrants de la comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris
de la subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8095

CQ) RGE núm. 921/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retribucions dels
integrants de la comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de
la subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8095

CR) RGE núm. 922/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  oferta de línia de
subvencions amb finalitat investigadora per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8095

CS) RGE núm. 923/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  justificació de les
subvencions atorgades per l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8096

CT) RGE núm. 924/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació dels
projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura subvencionats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. 8096

CU) RGE núm. 928/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  recaptació del cànon
de sanejament 1991-2014. 8096

CV) RGE núm. 929/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  recaptació del cànon
de sanejament 2015-2018. 8096

CW) RGE núm. 930/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  indemnitzacions
a entitats i administracions públiques que presten servei de depuració d'aigües des de 1991 a 2014. 8096

CX) RGE núm. 931/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  indemnitzacions a
entitats i administracions públiques que presten servei de depuració d'aigües des de 2015 a 2018. 8096
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CY) RGE núm. 932/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  manteniment de
depuradores, anys 1991 a 2014. 8097

CZ) RGE núm. 933/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  manteniment de
depuradores, anys 2015 a 2018. 8097

DA) RGE núm. 934/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament:
inversions en obres i noves infraestructures des de 1991 a 2014. 8097

DB) RGE núm. 935/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament:
inversions en obres i noves infraestructures des de 2015 a 2018. 8097

DC) RGE núm. 936/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon
de sanejament 1991 a 2014. 8097

DD) RGE núm. 937/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon
de sanejament 2015 a 2018. 8097

DE) RGE núm. 1038/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment anual en
depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2020. 8098

DF) RGE núm. 1039/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment anual en
depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2021. 8098

DG) RGE núm. 1040/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel cànon de
sanejament d'aigua de l'any 2020 a les Illes Balears. 8098

DH) RGE núm. 1041/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel cànon de
sanejament d'aigua de l'any 2021 a les Illes Balears. 8098

DI) RGE núm. 1042/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en sanejament
del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2020. 8098

DJ) RGE núm. 1043/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en sanejament
del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2021. 8098

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1253/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nova normativa
turística via "decretazo". 8099

B) RGE núm. 1254/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb el Decret
llei de turisme. 8099

C) RGE núm. 1255/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del CEO
de Sa Serra a Sant Antoni. 8099

D) RGE núm. 1318/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a OSP entre Menorca i Barcelona.
8099

E) RGE núm. 1320/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
repartiment equitatiu entre oferta hotelera o lloguer turístic en el possible decreixement. 8099

F) RGE núm. 1321/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressupost destinat a programes de l'Ens Públic IB3 Ràdio i Televisió. 8100

G) RGE núm. 1322/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatge assequible
per a joves. 8100

H) RGE núm. 1323/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions d'abastament
de peix. 8100

I) RGE núm. 1324/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reivindicacions
preferents del Govern a la Conferència de Presidents de 25 de febrer. 8100
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J) RGE núm. 1325/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del combustible a
les Illes Balears. 8100

K) RGE núm. 1326/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances.
8100

L) RGE núm. 1327/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una zona de
quarantena en el port d'Eivissa per preservar l'illa d'espècies invasores. 8101

M) RGE núm. 1328/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les dues
promocions de l'IBAVI del carrer Borja Moll de Maó. 8101

N) RGE núm. 1329/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
joves a les Illes Balears. 8101

O) RGE núm. 1330/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies
a Ciutadella. 8101

P) RGE núm. 1331/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de les
mascaretes. 8101

Q) RGE núm. 1332/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria turística
a les Illes Balears. 8101

R) RGE núm. 1333/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en benefici dels
ciutadans i les empreses de les Illes Balears. 8101

S) RGE núm. 1334/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a telèfon de cita prèvia de
l'Ibsalut. 8102

T) RGE núm. 1335/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a investigació
d'abusos a menors tutelades. 8102

U) RGE núm. 1336/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a zeladors
expulsats de la llista d'interins. 8102

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 684/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per evitar les contínues
caigudes del sistema DALET, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8102

B) RGE núm. 769/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació de
proximitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8102

C) RGE núm. 778/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment del
pressupost d'IB3 per a l'any 2022 per a internalització de treballadors, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 8103

D) RGE núm. 939/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
solucions al greuge comparatiu existent entre els treballadors de programes i els informatius a IB3, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8103

E) RGE núm. 948/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió
a IB3 Ràdio del partit disputat pel tenista Rafael Nadal a la final de l'Open d'Austràlia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8103

F) RGE núm. 949/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes audiències
a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8103

G) RGE núm. 972/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8103
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 779/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconeixement automàtic de la condició de beneficiari del bo
social d'electricitat, del bo social tèrmic i del futur abonament social als serveis de comunicacions als receptors de l'Ingrés Mínim Vital,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 8104

B) RGE núm. 785/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gratuïtat del telèfon per obtenir cita prèvia a l'Ibsalut, davant la
Comissió de Salut. 8104

C) RGE núm. 903/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un lloc web específic per donar transparència a la
gestió del cànon de sanejament, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 8105

D) RGE núm. 917/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls a la creació
d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional, davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 8106

E) RGE núm. 951/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lloguer der vacances
a plataformes digitals, davant la Comissió de Turisme i Treball. 8107

F) RGE núm. 952/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla integral i Xarxa de
dones gitanes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 8108

G) RGE núm. 1035/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als treballadors autònoms, davant la Comissió de
Turisme i Treball. 8109

H) RGE núm. 1036/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa de
Formentera, davant la Comissió de Salut. 8110

I) RGE núm. 1037/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement, revisió i actualització de les indemnitzacions per
resident del personal en actiu del sector públic estatal destinat a les Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència). 8110

J) RGE núm. 1251/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència en el cànon de sanejament, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. 8112

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 4966 i 4967/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
elaboració de la llista de festes tradicionals amb animals que se celebrin a les Illes Balears. 8113

B) A les Preguntes RGE núm. 5088 a 5108/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a grau de compliment de les esmenes d’El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l’augment de la partida destinada a
l’Institut d’Indústries Culturals, als ajuts per a l’adquisició de maquinària moderna per a la indústria balear, a vals d’aparcament per
incentivar el comerç de proximitat, a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes, a la millora del
manteniment i conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca, a dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció
oficial o concurs públic d’adquisició d’habitatges, a la reforma del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi a l’àrea d’influència
socioeconòmica del Parc de Cabrera, a la planificació del transport escolar postobligatori, a la implantació de la formació dual en
comerç, a la contractació d’especialistes en educació especial als centres educatius, als ajuts a les escoles municipals de música, a la
contractació de professionals tècnics per atendre alumnes de 0-3 ants amb necessitats especials, a la dotació de més recursos tecnològics
als centres educatius, a l’ampliació de l’IES Llorenç Garcias i Font a Artà, a la reforma del CEIP Son Juny a Sant Joan, a l’estudi de
viabilitat de la creació del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, a subvencionar el Festival de Música a garantir la
connectivitat aèria de les Illes Balears, a la creació de l’Observatori del Comerç, a la creació de  convenis de col·laboració en promoció
turística en coordinació amb els consells insulars i a la creació de convenis de col·laboració destinats a la regeneració i conservació de
platges. 8113

C) A les Preguntes RGE núm. 7174 i 7175/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
transmissions d'habitatges qualificat com a protegits notificades d'acord amb l'article 75 quater de la Llei d'habitatge i transmissions
d'aquest tipus a Menorca. 8115

D) A la Pregunta RGE núm. 7568/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses sancionades com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els anys 2020 i 2021. 8115
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E) A les Preguntes RGE núm. 7903 i 7904/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
exigència dels 240 milions d'euros del Conveni de Carreteres de 2004 i a reunions de la Comissió Mixta entre el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern de les Illes Balears per abonar els 240 milions esmentats. 8115

F) A les Preguntes RGE núm. 10859 a 10866/21, de la diputada María Asunción Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme amb el conveni per a la transformació i el desenvolupament de la xarxa d’estacions hidromètriques
de la UIB a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca. 8115

G) A la Pregunta RGE núm. 11815/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instruccions que han donat els superiors jeràrquics del personal funcionari dels serveis d'Inspecció en l'exercici de les seves tasques en
matèria turística. 8116

H) A la Pregunta RGE núm. 11936/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera del servei quirúrgic d'urologia de l'Hospital Son Espases. 8116

I) A la Pregunta RGE núm. 11997/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retinografies a Atenció Primària. 8117

J) A la Pregunta RGE núm. 12282/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal
docent de la CAIB que cobra la carrera professional, 1. 8117

K) A les Preguntes RGE núm. 13187 a 13236/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a motius i objectius que  expliquen l’augment de diversos programes amb diversos codis en els pressuposts generals de la CAIB
per a 2022. 8117

L) A les Preguntes RGE núm. 13973 a 13978/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a ingressats amb una dosi de vacunació, amb pauta completa de vacunació, que no estan vacunats, amb una dosi de vacunació,
amb pauta completa de vacunació i sense vacunar. 8117

M) A les Preguntes RGE núm. 14308 a 14310/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de maig.    

8118

N) A la Pregunta RGE núm. 14311/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interconnexió de tots els municipis de Mallorca perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma. 8118

O) A la Pregunta RGE núm. 14312/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solució per als municipis de Menorca similar a la interconnexió perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma. 8118

P) A la Pregunta RGE núm. 14313/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi per a una solució a Menorca similar a la interconnexió prevista de tots els municipis de Mallorca perquè puguin rebre aigua de
la dessaladora de Palma. 8118

Q) A la Pregunta RGE núm. 14331/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris en el servei de Salut de les Illes Balears amb vacunats a la primera pauta completa d'acord amb els grups i criteris
de vacunació contra la COVID-19. 8118

R) A la Pregunta RGE núm. 14367/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació
interposada pels docents de l'escola concertada. 8119

S) A la Pregunta RGE núm. 14385/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a període de
demora mitjà en la resolució dels expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per particulars i que s'estan tramitant a la
Direcció general de Recursos Hídrics. 8119

T) A la Pregunta RGE núm. 14386/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per particulars a la Direcció General de Recursos Hídrics, durant el 2021, que s’han
informat negativament. 8120

U) A la Pregunta RGE núm. 14387/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
d'empleats que es destinen a informar els expedients de particulars relatius a llicències urbanístiques que es tramiten a la Direcció
general de Recursos Hídrics. 8120
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V) A les Preguntes RGE núm. 14388, 14390 i 14394/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa d’Eivissa dels anys 2019, 2020 i 2021, i personal de centres de salut i unitats bàsiques
de salut de l’illa d’Eivissa que no se’ls ha cobert la baixa per malaltia o vacances durant el 2021. 8120

W) A la Pregunta RGE núm. 14391/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2019. 8123

X) A la Pregunta RGE núm. 14392/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2020. 8124

Y) A la Pregunta RGE núm. 14393/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2021. 8124

Z) A la Pregunta RGE núm. 14395/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de
centres de salut i unitats bàsiques de salut a l'illa de Menorca que no se'ls ha cobert la baixa per malaltia o vacances durant el 2021.  

8125

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 810/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre la contaminació de les aigües de la badia de Palma a causa dels abocaments d'aigües residuals sense depurar
o amb depuració deficient. 8125

B) RGE núm. 841/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre les notícies publicades en les quals la Fiscalia responsabilitza el Govern balear dels abocaments d'aigües fecals
a la badi de Palma. 8125

C) RGE núm. 1044/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears sobre la posició del Consell en relació amb el
Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears. 8125

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 846, 833 i 826/22. 8126

B) Admissió del Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada
per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general
durant l'any 2021 (RGE núm. 1277/22). 8126

C) Admissió del Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22). 8126

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Maria I. Rodríguez Anglada com a personal eventual adscrita
al servei del Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears 8126

B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Pedro Martínez Dopico com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears. 8127
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6449/21, relativa a condemna a
l'escalada d'LGBTIfòbia a Europa, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears condemna l'assassinat
homòfob del jove gallec Samuel Luiz Muñiz, darrera
víctima mortal de la LGTBIfòbia a Espanya, expressa el seu
condol i solidaritat amb la seva família i amics, i desitja que
es faci justícia com més aviat millor per a Samuel.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els atacs
de violència física o verbal cap a persones del col·lectiu
LGTBI que s'han produït darrerament a tots els àmbits:
social, familiar, laboral, esportiu, educatiu, etc., i insta les
administracions públiques responsables i la societat civil a
donar tot el suport a les víctimes i a seguir impulsant
mesures per tallar aquesta espiral d'odi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, en tots els àmbits de representació
internacional, formi part de les accions necessàries per
posar fre a les legislacions i als actes de governs estatals,
regionals o locals que suposin un retrocés en els Drets
Humans, especialment aquells que s'emparin en posicions
d'odi i rebuig envers el col·lectiu de persones LGTBI.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 261/22, relativa a rebuig a les
declaracions del ministre Alberto Garzón i petició de mesures
urgents per a la indústria càrnia i el sector ramader, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

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

A la seu del Parlament, 9 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 8

de febrer de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 253/22,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del
Govern per afavorir l'economia circular.

Actuà com a interpelAlant el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Medi Ambient i Territori. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-111.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=10
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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 8
de febrer de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 556/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cronograma d'actuacions
en espècies invasores per a l'illa de Formentera, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

B) RGE núm. 562/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a tractament diferenciat entre persones amb malalties mentals
similars en funció de si estan a l'Hospital Psiquiàtric o a una
residència, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 570/22, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
projecte de llei turística, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

D) RGE núm. 604/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a producció industrial
de calçat i bijuteria a Menorca, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

E) RGE núm. 568/22, del diputat Marc Pérez Ribas i Guerrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a problemes de
saturació en el port de Botafoc, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

F) RGE núm. 571/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs a
ramats per part de cans amollats, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

G) RGE núm. 572/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de l'IBAVI durant
el darrer any, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

H) RGE núm. 701/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
transport escolar, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.

I) RGE núm. 574/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al sector
industrial de les Illes Balears, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

J) RGE núm. 575/22, de la diputada Isabel Maria Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció
precoç del càncer de còlon, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

K) RGE núm. 576/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a les

demandes dels treballadors d'SFM, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 577/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentències judicials
que anul·len decrets aprovats pel Govern, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

M) RGE núm. 567/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de la
massificació a la Llei de turisme, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 563/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
reforma de la llei turística, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 600/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sentència
judicial, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) 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, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 578/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la Llei
d'habitatge del Sr. Sánchez a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer de 2022, rebutjà els Punts 1, 2 i 5 de la Proposició no
de llei RGE núm. 261/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a les declaracions del ministre Alberto Garzón
i petició de mesures urgents per a la indústria càrnia i el sector
ramader, amb el resultat següent: 
C Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 31

i abstencions 3.
C Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 31

i abstencions 0.
C Punt 5: vots emesos 55, vots a favor 26, vots en contra 29

i abstencions 0.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=34
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 599/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2022, queda ajornada, atès l'assentiment de
la cambra, la pregunta esmentada, del diputat Sergio Rodríguez
i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
percentatge d'assignatures en català.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2370/21, relativa a iniciar una campanya informativa
sobre les mascaretes com a residu perillós i incentivar la seva
recollida, amb l'esmena RGE núm. 559/22, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una campanya de conscienciació
sobre el residu de la mascareta usada com un residu perillós
per al nostre ambient, tant a mitjans de comunicació com a
escoles i administracions públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i la FELIB, a establir un
mecanisme de recollida de mascaretes usades, amb poals o
bosses específiques que serien repartides entre els ciutadans
i a les escoles, farmàcies i altres punts, en el moment en què
sigui viable el seu reciclatge.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2382/21, relativa a ordenació dels aeroports
consensuada amb les institucions competents en matèria
territorial i urbanística i manteniment de la zona verda a Son
Bonet, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la normativa reguladora de l'ordenació
dels aeroports d'interès general a fi i efecte que la visió
global i equilibrant de les administracions competents en
ordenació del territori i urbanisme sigui vinculant i AENA
no pugui realitzar transformacions als aeroports sense
comptar amb el vistiplau de les institucions municipals i
autonòmiques. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) a no aprovar o tirar endavant cap pla director, pla
especial o obres de nova construcció o canvi d'ús sense
comptar amb la conformitat de les institucions municipals
i autonòmiques com a administracions competents en
urbanisme i ordenació territorial. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) a desistir de la realització del camp 1 del parc
fotovoltaic a l'aeroport de Son Bonet i a destinar els
terrenys a sistema general d'espai lliure públic tal com
estableix el planejament urbanístic de Marratxí.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14004/21,
relativa a prevenció, seguretat i salut laboral, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar tots els esforços necessaris per
combatre i reduir la sinistralitat laboral a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar i publicar a la pàgina web de
l’IBASSAL l’evolució de la sinistralitat laboral a cadascuna

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200559
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-133.pdf#page=26
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de les Illes Balears per tal de guanyar en efectivitat i
millorar la capacitat de reacció, amb la periodicitat
semestral i adequada que permeti un contrast coherent de
les dades a efectes de prendre decisions sobre aquesta
matèria. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un pla per impulsar
conjuntament amb els agents socials i econòmics la cultura
preventiva tant a l’àmbit privat com públic, d'acord amb el
que preveu la Llei 7/2018, de promoció de la seguretat i la
salut en el treball, i incidint també en el marc de l’actual
crisi sanitària de la COVID-19. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar conjuntament amb els agents
socials i econòmics el desenvolupament de tallers de
formació que es fonamentin en l’aprenentatge de tècniques
amb classes pràctiques per a la cura, la prevenció, la
seguretat i la salut laboral en el treball, adreçats a les
malalties muscleoesquelètiques, TME. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un impuls quant a les polítiques
preventives per eliminar o reduir al màxim els riscs
psicosocials, amb inclusió del teletreball i especialment en
el sector sanitari i sociosanitari públic i privat, i més tenint
en compte les conseqüències arran de la crisi sanitària de la
COVID-19.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14397/21,
relativa a permís retribuït per les treballadores i els
treballadors que han de tenir cura de menors d'edat i persones
en situació de dependència en quarantena per la COVID-19,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en el permís retribuït previst actualment
per a les persones amb cura de menors, també els casos en
què hagin de fer quarantena obligatòria les persones menors
d'edat no contagiades. Així, per les hores no treballades es
percebria un subsidi, a càrrec de la Seguretat Social,
proporcional a la retribució que deixen de percebre. Aquest
permís remunerat hauria de distribuir-se en períodes iguals
entre tots dos progenitors i podria arribar a ser del 100% de
la jornada per a famílies monoparentals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en el permís retribuït previst actualment

per a les persones amb cura de persones en situació de
dependència, que hagin de fer quarantena obligatòria. Així,
per les hores no treballades es percebria un subsidi, a càrrec
de la Seguretat Social, proporcional a la retribució que
deixen de percebre.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 12111/21,
relativa a ajudes de fons europeus per al sector del transport, 
amb l'esmena RGE núm. 612/22, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concretar la quantitat que rebran les
empreses de transport de Balears per a la renovació de les
flotes de vehicles, definint la quantia en cada cas: per al
transport de passatgers i els que seran d’aplicació per al
transport de mercaderies, amb indicació de quin percentatge
de la compra dels nous vehicles rebrà subvenció de la
comunitat autònoma. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tancar dins el mes de desembre l’acord amb
el Govern d’Espanya per concretar quina serà la seva
aportació, conèixer la partida total i fixar el calendari per a
la convocatòria d’aquestes ajudes, que, en tot cas, s’ha de
fer pública abans de dia 1 d’abril de 2022.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la dotació pressupostària i l'obertura
de la línia d’ajudes, destinada al sector de transport de
passatgers i mercaderies, per a la digitalització d’aquestes
empreses, amb l’objectiu que la convocatòria es faci
pública abans de dia 1 d’abril de 2022. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i impulsar el subministrament
d’hidrogen produït de forma 100% renovable a l’illa de
Menorca, que avui no disposa d’aquesta energia.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 12863/21,
relativa a sobrecostos de producció al sector agrícola,  i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a posar un IVA del 4% als productes necessaris per
a la producció d’aliments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear un gasoil professional agrari amb la mínima
tributació harmonitzada de la Unió Europea i que s’habilitin
ajudes específiques per afavorir la transició energètica cap
a energies renovables.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a legislar per tal que les explotacions agràries es
puguin acollir a una tarifa energètica reduïda “comptador
pagès".

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 12817/21, relativa a iniciatives de digitalització a
l'àmbit esportiu i l'activitat física, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la creació, mitjançant la coordinació amb les
comunitats autònomes, d'un pla de suport per a la
transformació digital del món de l'esport. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar totes les accions necessàries per al
suport de la implantació de la transformació digital en
l'àmbit esportiu i de l'activitat física de les Illes Balears en
col·laboració amb els consells insulars, els ajuntaments, les
federacions i els clubs, el sector públic i privat, els col·legis
professionals i tota la resta del teixit associatiu i social de
l'esport. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure aquestes estratègies de

transformació digital a la futura llei de l'esport i l'activitat
física de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 14054/21, relativa a la problemàtica que sofreix
part del poble cubà, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears acorda sol·licitar que les
autoritats cubanes escoltin el poble i respectin el dret
fonamental de manifestació pacífica del poble cubà. 

2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu ferm
rebuig a qualsevol crida a la violència i condemna la
repressió violenta de les manifestacions pacífiques del
poble cubà i les detencions arbitràries per part del govern
cubà. 

3. El Parlament de les Illes Balears acorda demanar
l'immediat alliberament dels manifestants pacífics i dels
periodistes detinguts a Cuba. 

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta el suport als
ciutadans cubans, que han de poder decidir el seu futur en
llibertat sense ingerències externes per aconseguir la
democràcia i la llibertat plena i fer que es respectin els seus
més elementals drets humans. 

5. El Parlament de les Illes Balears sol·licita a les autoritats
cubanes que compleixin amb les obligacions derivades del
respecte als drets humans i a la llibertat. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta la comunitat
internacional a complir l'acord, que va ser aprovat per 184
vots a favor i 2 en contra, una vegada més per l'Assemblea
General de l'ONU, el passat 23 de juny, relatiu al fet que
s'aixequin les restriccions econòmiques que continuen
dificultant el desenvolupament econòmic del poble cubà. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que estigui compromès amb la posició de la Unió
Europea i amb els compromisos adquirits en el marc de
l'Acord de Diàleg Polític i Cooperació entre la UE i Cuba,
signat l'any 2016, sobre un diàleg sincer i constructiu en
matèria de Drets Humans amb les autoritats cubanes, diàleg
que ha d'afavorir aquestes demandes i processos. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern cubà a
la finalització de l'actual règim dictatorial comunista i a
impulsar un procés encaminat cap a la democràcia, amb
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pluripartidisme, drets a la lliure associació, eleccions
democràtiques i la llibertat de desplaçament a qualsevol
lloc del món. 

9. El Parlament de les Illes Balears, davant l'actual situació
econòmica i sanitària, exigeix al Govern cubà que
garanteixi l'arribada d'ajuda humanitària al poble cubà i que
es distribueixi de manera equitativa per poder cobrir les
necessitats existents, que es garanteixi l'accés a la
informació a la població cubana del que passa a la resta del
món i que es garanteixi l'accés de la població cubana a una
alimentació equilibrada i als medicaments necessaris.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11651/21, relativa a impuls al sector audiovisual de les Illes
Balears,  amb l'esmena RGE núm. 619/22, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

I)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a crear un hub audiovisual de la indústria
cultural de les Illes Balears amb la col·laboració del sector
per impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual local. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a, en el marc del finançament dels Fons
Europeus, dotar amb recursos econòmics suficients el
projecte del hub audiovisual de la indústria cultural de les
Illes Balears, fugir de la creació de grans infraestructures,
incrementar el pressupost per al foment de la producció
local i afavorir la col·laboració de les empreses
internacionals que cerquen les Illes com a plató amb les
productores locals.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11671/21, relativa a promoció d'espais musicals, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, mitjançant la col·laboració de consells
insulars i ajuntaments, a facilitar la possibilitat de celebrar
audicions, recitals i concerts d’alumnes dels centres
d’ensenyaments professionals de música de les Illes
Balears, en espais o centres públics, respectant en tot cas les
restriccions sanitàries originades per la pandèmia. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la possibilitat de realitzar acords
entre administracions locals i insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera que permetin activitats
musicals realitzades per l’alumnat dels diferents centres
d’ensenyaments professionals de música de les Illes
Balears.

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de qui fou director de l'Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina
durant el seu mandat (RGE núm. 12040/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, tengué lloc la compareixença de qui fou director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del president de l'Associació Espanyola

Contra el Càncer (AECC) a Balears, davant la Comissió de
Salut, sobre els retards i la demora en la detecció precoç de
casos de càncer provocats per l'impacte de la pandèmia de
la COVID-19 (RGE núm. 1728/21).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de febrer de 2022, tengué lloc la
compareixença del president de l'Associació Espanyola contra
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el Càncer a Balears, acompanyat de diverses persones, qui
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de la delegada del Govern,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre l'entrada irregular de diverses persones que viatjaven
en un vol que va aterrar d'emergència a l'aeroport de
Palma per una suposada indisposició mèdica (RGE núm.
12262/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, va acordar, per 5 vots a favor, 1 vot en contra i 7
abstencions, recaptar la compareixença de la delegada del
Govern per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les Proposicions no de llei RGE núm.

4299 i 9697/21.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, quedaren ajornades, per assentiment de la comissió, les
proposicions no de llei esmentades, presentades pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relatives a canvi legal que permeti la substitució de sancions
administratives per treballs per a la comunitat i a la dona i la
nina en la ciència, respectivament.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada del punt 4 de la Proposició no de llei RGE

núm. 2382/21.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2022, es retirà el punt 4 de la proposició no de llei esmentada,
presentades pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a ordenació dels aeroports consensuada amb
les institucions competents en matèria territorial i urbanística i
manteniment de la zona verda a Son Bonet.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 714/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en relació amb la subvenció
d'estudis i projectes d'investigació per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, sobre política general en relació amb la
subvenció d'estudis i projectes d'investigació per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les recents
notícies en relació amb el fet que diversos estudis i treballs
d'investigació subvencionats per l'Institut d'Estudis Baleàrics
manquen de qualsevol tipus de difusió posterior i per tant es
desconeix el seu contingut tot i el seu cost anual de 200.000
euros que suposen per a l'Institut, es fa necessari i urgent que el
Govern expliqui a la cambra la seva política al respecte.

Palma, a 7 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 770/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
seguretat.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política general d'aquest en matèria de seguretat.
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Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 780/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
sanejament i depuració d'aigües residuals.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Medi Ambient
i Territori sobre la política general del Govern en matèria de
sanejament i depuració d'aigües residuals.

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 816/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l'Atenció Primària a les Illes Balears (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Salut i
Consum sobre la política general del Govern pel que fa a
l'Atenció Primària de les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la situació que
pateix l'Atenció Primària a les Illes Balears es fa necessari i
urgent que el Govern doni complida informació a la cambra
sobre les actuacions que pensa dur a terme per pal·liar la
situació que han denunciat usuaris i professionals del sector
sanitari.

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

E)
RGE núm. 900/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge.

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

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat

José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 901/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern pel que fa a la
contractació d'obres públiques mitjançant grans lots.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern sobre la política
general d'aquest pel que fa a la contractació d'obres públiques
mitjançant grans lots.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1250/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a polítiques del Govern per afavorir l'economia
circular, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 253/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
253/22, relativa a polítiques del Govern per afavorir l'economia
circular, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, de forma decidida i coordinada entre les
conselleries, polítiques orientades a la transició cap a una
economia circular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a la adaptació del I Pla d'Acció d'Economia
Circular 2021-202 3, segons l'estratègia Espanya Circular 2030,
destacant, principalment, els aspectes que fan referència al
turisme:

a) Incorporació de criteris d'economia circular a la
planificació del turisme.

b) Reconversió de destinacions turístiques amb criteris de
circularitat.

c) Introducció de la circularitat al Programa de Plans de
Sostenibilitat Turística a destins.
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d) Suport a la creació de producte turístic sostenible i
circular.

e) Suport als municipis sostenibles per a la reducció i la
gestió de residus.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a marcar fites a la transició econòmica lineal a
l'economia circular. Una d'elles hauria de ser que el 2030 el
10% del PIB de les Illes Balears provingui d'activitats
econòmiques produïdes mitjançant economia circular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, a la major brevetat possible, programes de
compra pública innovadora per implementar polítiques de
circularitat a les diferents conselleries, en virtut de l'aprovació
de l'esmena REG 13370/2021 del Grup Parlamentari Ciutadans
al Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per al 2022.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que a la propera llei turística es contemplin els
incentius i es marquin les línies mestres perquè el sistema
turístic de les Illes Balears sigui la primera destinació circular
del món.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació de projectes ambiciosos de trànsit a
l'economia circular a les quatre illes, per aprofitar de manera
eficient els recursos que puguin arribar dels Fons Europeus.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la formació especialitzada perquè els
estudiants de les nostres illes puguin obtenir les competències
necessàries per al trànsit de l'economia circular, com a mesura
d'atracció i retenció del talent.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 741/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals
d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació a les policies locals d'Eivissa dels anys 2018, 2019,
2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 742/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals
de Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació a les policies locals de Formentera dels anys 2018,
2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 743/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals
de Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació a les policies locals de Mallorca dels anys 2018,
2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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D)
RGE núm. 744/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals
de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació a les policies locals de Menorca dels anys 2018,
2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 745/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers
d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als bombers d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 746/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de
Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als bombers de Formentera dels anys 2018, 2019,
2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 747/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de
Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als bombers de Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 748/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de
Menorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als bombers de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 749/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de
Protecció Civil d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i
2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als voluntaris de Protecció Civil d'Eivissa dels anys
2018, 2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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J)
RGE núm. 750/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de
Protecció Civil de Formentera dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als voluntaris de Protecció Civil de Formentera dels
anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 751/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de
Protecció Civil de Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als voluntaris de Protecció Civil de Mallorca dels
anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 752/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que
regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de
Protecció Civil de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022.

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

Quin és el mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la
formació als voluntaris de Protecció Civil de Menorca dels
anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 753/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als
aspirants a policies locals d'Eivissa.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar cursos per als aspirants a policies locals d'Eivissa?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 754/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als
aspirants a policies locals de Formentera.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar cursos per als aspirants a policies locals de
Formentera?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 755/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als
aspirants a policies locals de Mallorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar cursos per als aspirants a policies locals de Mallorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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P)
RGE núm. 756/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als
aspirants a policies locals de Menorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar cursos per als aspirants a policies locals de Menorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 757/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials
de policies locals d'Eivissa.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a oficials de policies locals d'Eivissa?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 758/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials
de policies locals de Formentera.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de
Formentera?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

S)
RGE núm. 759/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials
de policies locals de Mallorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de
Mallorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

T)
RGE núm. 760/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials
de policies locals de Menorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de
Menorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 761/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a
subinspector a Eivissa.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a subinspector a Eivissa?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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V)
RGE núm. 762/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a
subinspector a Formentera.

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 calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a subinspector a Formentera?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 763/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a
subinspector a Mallorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a subinspector a Mallorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

X)
RGE núm. 764/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst
per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a
subinspector a Menorca.

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

Quin és el calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per
realitzar nous cursos per a subinspector a Menorca?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 765/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de
coordinació als quals ha assistit el director general
d'Emergències i Interior l'any 2021.

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

A quants consells de coordinació ha assistit el director
general d'Emergències i Interior l'any 2021?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Z)
RGE núm. 766/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
formació per a aspirants a policies locals.

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

Quin és el nombre de cursos de formació per a aspirants a
policies locals durant l'any 2021? I quants n'hi ha de prevists en
el 2022?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 767/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
capacitació per a comandaments de policies locals.

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

Quants cursos de capacitació per a comandaments de
policies locals ha realitzat l'EBAP durant els anys 2019, 2020
i 2021 a les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons



BOPIB núm. 143 - 18 de febrer de 2022 8085

AB)
RGE núm. 768/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs de
capacitació per a comandaments de policies locals durant
l'any 2022.

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

Té previst l'EBAP algun curs de capacitació per a
comandaments de policies locals durant l'any 2022 a les Illes
Balears?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AC)
RGE núm. 792/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de 2019 a 2022 a la nova escola de Sa Pobla.

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 quantitat s'ha invertit des de l'1 de gener de 2019 fins
al dia 8 de febrer de 2022 a la nova escola de Sa Pobla?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AD)
RGE núm. 793/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de 2019 a 2022 a la nova escola de Campos.

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 quantitat s'ha invertit des de l'1 de gener de 2019 fins
al dia 8 de febrer de 2022 a la nova escola de Campos?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AE)
RGE núm. 794/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de 2019 a 2022 en el nou centre educatiu a Inca.

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 quantitat s'ha invertit des de l'1 de gener de 2019 fins
al dia 8 de febrer de 2022 en el nou centre educatiu d'Inca?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 795/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
CEIP de Sa Pobla.

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

A Sa Pobla els barracons escolars continuen. El 2019 la
Conselleria d'Educació anuncià que el nou centre escolar
estaria operatiu per al curs escolar 2021-2022. Evidentment
això no s'ha complert. A més s'han ampliat els barracons.
Davant aquesta situació.

1. Quan es realitzarà la presentació efectiva del projecte?

2. En quina data està previst que el nou centre escolar estigui
en funcionament?

3. Quina valoració fa la conselleria d'aquesta situació? Quina
explicació ofereix davant l'incompliment d'allò anunciat el
2019?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AG)
RGE núm. 798/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
atenció a urgències i emergències a Ciutadella.

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.

L'atenció a urgències i emergències extrahospitalàries ha de
donar-se en condicions de qualitat, seguretat i equitat a les
nostres illes.

Quin  ha estat el temps d'espera de les persones que han
rebut atenció en situacions d'urgència i emergència
prehospitalària des de la demanda del servei fins a l'arribada de
l'ambulància a Ciutadella al llarg de l'any 2021?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
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AH)
RGE núm. 799/22, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
atenció a urgències i emergències a Ciutadella.

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.

L'atenció a urgències i emergències extrahospitalàries ha de
donar-se en condicions de qualitat, seguretat i equitat a les
nostres illes.

Com garanteix l'Ibsalut l'atenció en situacions d'urgència i
emergència prehospitalària a Ciutadella?

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AI)
RGE núm. 811/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació
del cànon de sanejament.

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 import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament 
en 2019, 2020 i 2021? Es prega informació desglossada per
anys.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AJ)
RGE núm. 812/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
indemnitzacions a entitats i administracions públiques que
presten servei de depuració d'aigües residuals.

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.

1. Quina quantitat s'ha atorgat a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals
pels costs de conservació, manteniment, explotació i
instal·lació que suporten el 2019?

2. Quina quantitat s'ha atorgat a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals
pels costs de conservació, manteniment, explotació i
instal·lació que suporten el 2020?

3. Quina quantitat s'ha atorgat a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals

pels costs de conservació, manteniment, explotació i
instal·lació que suporten el 2021?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AK)
RGE núm. 813/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
manteniment de depuradores.

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.

1. Quina quantitat es va destinar el 2019 per al manteniment i
les infraestructures de cada una de les depuradores gestionades
pel Govern?

2. Quina quantitat es va destinar el 2020 per al manteniment i
les infraestructures de cada una de les depuradores gestionades
pel Govern?

3. Quina quantitat es va destinar el 2021 per al manteniment i
les infraestructures de cada una de les depuradores gestionades
pel Govern?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AL)
RGE núm. 814/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de
sanejament: inversions en obres i noves infraestructures.

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.

1. Quina quantitat s'ha destinat a obres i noves infraestructures
el 2019? Es prega especificar el cost del projecte, el pressupost
i l'estat d'execució.

2. Quina quantitat s'ha destinat a obres i noves infraestructures
el 2020? Es prega especificar el cost del projecte, el pressupost
i l'estat d'execució.

3. Quina quantitat s'ha destinat a obres i noves infraestructures
el 2021? Es prega especificar el cost del projecte, el pressupost
i l'estat d'execució.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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AM)
RGE núm. 815/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació
del cànon de sanejament (II).

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

1. Quin import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
el 2019 per illes i municipis?

2. Quin import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
el 2020 per illes i municipis?

3. Quin import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
el 2021 per illes i municipis?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AN)
RGE núm. 848/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de
Cabrera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AO)
RGE núm. 849/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de S'Albufera de Mallorca.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de S'Albufera de Mallorca?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AP)
RGE núm. 850/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de Mondragó.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de Mondragó?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AQ)
RGE núm. 851/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de S'Albufera d'Es Grau.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de S'Albufera d'Es Grau?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AR)
RGE núm. 852/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de Sa Dragonera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de Sa Dragonera

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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AS)
RGE núm. 853/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AT)
RGE núm. 854/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural de la península de Llevant.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural de la península de Llevant?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AU)
RGE núm. 855/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Paratge
natural de la Serra de Tramuntana.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Paratge natural de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AV)
RGE núm. 856/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme a les
reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de
Ponent.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme a les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels
illots de Ponent?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AW)
RGE núm. 857/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme a la
Reserva natural de S'Albufereta.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme a la Reserva natural de S'Albufereta?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AX)
RGE núm. 858/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al
Monument natural de les fonts Ufanes.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Monument natural de les fonts Ufanes?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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AY)
RGE núm. 859/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al
Monument natural del torrent de Pareis.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Monument natural del torrent de Pareis?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

AZ)
RGE núm. 860/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc
natural maritimoterrestre d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a
terme al Parc natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BA)
RGE núm. 861/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc nacional maritimoterrestre de
l'arxipèlag de Cabrera.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc nacional
maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BB)
RGE núm. 862/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de S'Albufera de Mallorca.

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

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
S'Albufera de Mallorca?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BC)
RGE núm. 863/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de Mondragó.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
Mondragó?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BD)
RGE núm. 864/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
S'Albufera d'Es Grau?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BE)
RGE núm. 865/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de Sa Dragonera.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
Sa Dragonera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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BF)
RGE núm. 866/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BG)
RGE núm. 867/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural de la península de Llevant.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural de
la península de Llevant?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BH)
RGE núm. 868/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Paratge natural de la Serra de
Tramuntana.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Paratge natural
de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BI)
RGE núm. 869/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en les reserves naturals d'Es Vedrà, Es
Vedranell i dels illots de Ponent.

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

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en les reserves
naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BJ)
RGE núm. 870/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en la Reserva natural de S'Albufereta.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en la Reserva
natural de S'Albufereta?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BK)
RGE núm. 871/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Monument natural de les fonts Ufanes.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Monument
natural de les fonts Ufanes?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BL)
RGE núm. 872/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Monument natural del torrent de Pareis.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Monument
natural del torrent de Pareis?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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BM)
RGE núm. 873/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2020 en el Parc natural maritimoterrestre Es Trenc-
Salobrar de Campos.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2020 en el Parc natural
maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BN)
RGE núm. 874/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de
Cabrera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BO)
RGE núm. 875/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de S'Albufera de Mallorca.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de S'Albufera de Mallorca?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BP)
RGE núm. 876/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de Mondragó.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de Mondragó?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BQ)
RGE núm. 877/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de S'Albufera d'Es Grau.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de S'Albufera d'Es Grau?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BR)
RGE núm. 878/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de Sa Dragonera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de Sa Dragonera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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BS)
RGE núm. 879/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BT)
RGE núm. 880/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural de la península de Llevant.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural de la península de Llevant?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BU)
RGE núm. 881/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Paratge
natural de la Serra de Tramuntana.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Paratge natural de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BV)
RGE núm. 882/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme a les
reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de
Ponent.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme a les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels
illots de Ponent?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BW)
RGE núm. 883/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme a la
Reserva natural de S'Albufereta.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Reserva natural de S'Albufereta?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BX)
RGE núm. 884/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al
Monument natural de les fonts Ufanes.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Monument natural de les fonts Ufanes?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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BY)
RGE núm. 885/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al
Monument natural del torrent de Pareis.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Monument natural del torrent de Pareis?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

BZ)
RGE núm. 886/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi
havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc
natural maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

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

Quina inversió hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a
terme al Parc natural maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de
Campos?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CA)
RGE núm. 887/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc nacional maritimoterrestre de
l'arxipèlag de Cabrera.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc nacional
maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CB)
RGE núm. 888/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de S'Albufera de Mallorca.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
S'Albufera de Mallorca?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CC)
RGE núm. 889/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de Mondragó.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
Mondragó?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CD)
RGE núm. 890/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
S'Albufera d'Es Grau?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CE)
RGE núm. 891/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de Sa Dragonera.

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.
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Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
Sa Dragonera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CF)
RGE núm. 892/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CG)
RGE núm. 893/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural de la península de Llevant.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural de
la península de Llevant?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CH)
RGE núm. 894/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Paratge natural de la Serra de
Tramuntana.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Paratge natural
de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CI)
RGE núm. 895/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en les reserves naturals d'Es Vedrà, Es
Vedranell i dels illots de Ponent.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en les reserves
naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CJ)
RGE núm. 896/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en la Reserva natural de S'Albufereta.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en la Reserva
natural de S'Albufereta?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CK)
RGE núm. 897/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Monument natural de les fonts Ufanes.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Monument
natural de les font Ufanes?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CL)
RGE núm. 898/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Monument natural del torrent de Pareis.

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.
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Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Monument
natural del torrent de Pareis?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CM)
RGE núm. 899/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada
l'any 2021 en el Parc natural maritimoterrestre d'Es Trenc-
Salobrar de Campos.

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

Quina inversió s'ha executat l'any 2021 en el Parc natural
maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

CN)
RGE núm. 902/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
expulsió d'indigents a l'estació intermodal de Palma.

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

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, quina és la situació de
l'estació intermodal de Palma en referència a l'expulsió
d'indigents que refugien del fred a les seves instal·lacions?

Palma, a 9 de febrer de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

CO)
RGE núm. 919/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integrants de la comissió de valoració dels projectes
d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que
determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

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 membres de la comissió de valoració dels
projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que
determinen els beneficiaris de les subvencions de l'Institut
d'Estudis Baleàrics a cada una de les edicions? Indicau-ne el
nom i el cognom dels membres i el seu càrrec.

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CP)
RGE núm. 920/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
de l'elecció dels integrants de la comissió de valoració dels
projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que
determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres de la comissió
de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats
i cultura que determinen els beneficiaris de la subvenció de
l'Institut d'Estudis Baleàrics a cada una de les edicions? Qui els
ha nomenat?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CQ)
RGE núm. 921/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribucions dels integrants de la comissió de valoració dels
projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que
determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

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 retribucions o dietes perceben els membres de la
comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea
d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de les
subvencions de l'Institut d'Estudis Baleàrics a cada una de les
edicions? Indicau-ne la quantia, el concepte i la data de
percepció i on es regula la percepció d'aquestes retribucions o
dietes.

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CR)
RGE núm. 922/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  oferta
de línia de subvencions amb finalitat investigadora per part
de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

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.

Considera el Govern que correspon realment als objectius
de l'Institut d'Estudis Baleàrics oferir una línia de subvencions
amb finalitat investigadora o, pel contrari, hauria de
correspondre a un altre ens?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CS)
RGE núm. 923/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 
justificació de les subvencions atorgades per l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

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.

Si la subvenció per a projectes d'investigació de l'àrea
d'humanitats i cultura per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics
a cada una de les edicions és finalista, s'ha establert algun tipus
de justificació del destí d'aquestes subvencions? En cas
afirmatiu, quins mecanismes són?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CT)
RGE núm. 924/22, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicació dels projectes d'investigació de l'àrea
d'humanitats i cultura subvencionats per l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

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 quina raó no es publiquen els projectes d'investigació de
l'àrea d'humanitats i cultura subvencionats per l'Institut
d'Estudis Baleàrics a cada una de les edicions?

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CU)
RGE núm. 928/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
recaptació del cànon de sanejament 1991-2014.

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 import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
des de l'any 1991 al 2014? Es prega informació desglossada per
anys.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

CV)
RGE núm. 929/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
recaptació del cànon de sanejament 2015-2018.

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 import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
des de l'any 2015 al 2018? Es prega informació desglossada per
anys.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

CW)
RGE núm. 930/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
indemnitzacions a entitats i administracions públiques que
presten servei de depuració d'aigües des de 1991 a 2014.

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 quantitat s'ha atorgat a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals
pels costs de conservació, manteniment, explotació i
instal·lació que suporten des de 1991 a 2014? Es prega
informació detallada per anys.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

CX)
RGE núm. 931/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
indemnitzacions a entitats i administracions públiques que
presten servei de depuració d'aigües des de 2015 a 2018.

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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Quina quantitat s'ha atorgat a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals
pels costs de conservació, manteniment, explotació i
instal·lació que suporten des de 2015 a 2018? Es prega
informació detallada per anys.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

CY)
RGE núm. 932/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
manteniment de depuradores, anys 1991 a 2014.

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 quantitat es va destinar des de 1991 a 2014 per al
manteniment i les infraestructures de cada una de les
depuradores gestionades pel Govern? Es prega desglossament
per anys i detall en les respostes.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

CZ)
RGE núm. 933/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
manteniment de depuradores, anys 2015 a 2018.

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 quantitat es va destinar des de 2015 a 2018 per al
manteniment i les infraestructures de cada una de les
depuradores gestionades pel Govern? Es prega desglossament
per anys i detall en les respostes.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

DA)
RGE núm. 934/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cànon de sanejament: inversions en obres i noves
infraestructures des de 1991 a 2014.

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 quantitat s'ha destinat a obres i noves infraestructures
des de 1991 a 2014? Es prega desglossament per anys i

especificació del cost del projecte, pressupost i estat
d'execució.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

DB)
RGE núm. 935/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cànon de sanejament: inversions en obres i noves
infraestructures des de 2015 a 2018.

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 quantitat s'ha destinat a obres i noves infraestructures
des de 2015 a 2018? Es prega desglossament per anys i
especificació del cost del projecte, pressupost i estat
d'execució.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

DC)
RGE núm. 936/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recaptació del cànon de sanejament 1991 a 2014.

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 import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
des de l'any 1991 a 2014? Es prega desglossament per anys,
illes i municipis.

Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

DD)
RGE núm. 937/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recaptació del cànon de sanejament 2015 a 2018.

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 import s'ha recaptat a través del cànon de sanejament
des de l'any 2015 a 2018? Es prega desglossament per anys,
illes i municipis.
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Palma, a 10 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

DE)
RGE núm. 1038/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
anual en depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia
de Palma durant 2020.

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 manteniment anual en depuració d'aigua
efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2020?

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

DF)
RGE núm. 1039/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
anual en depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia
de Palma durant 2021.

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

Quin ha estat el manteniment anual en depuració d'aigua
efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2021?

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

DG)
RGE núm. 1040/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel
cànon de sanejament d'aigua de l'any 2020 a les Illes
Balears.

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

Quina ha estat la recaptació pel cànon de sanejament
d'aigua de l'any 2020 a les Illes Balears? Desglossau-ne la
quantia per illes.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

DH)
RGE núm. 1041/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel
cànon de sanejament d'aigua de l'any 2021 a les Illes
Balears.

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

Quina ha estat la recaptació pel cànon de sanejament
d'aigua de l'any 2021 a les Illes Balears? Desglossau-ne la
quantia per illes.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

DI)
RGE núm. 1042/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en
sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant
l'any 2020.

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

Quina ha estat la inversió real en sanejament del cànon
recaptat per aquest concepte durant l'any 2020? Indicau-ne les
inversions efectuades per illes.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

DJ)
RGE núm. 1043/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en
sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant
l'any 2021.

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

Quina ha estat la inversió real en sanejament del cànon
recaptat per aquest concepte durant l'any 2021? Indicau-ne les
inversions efectuades per illes.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz
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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 16 de febrer de 2022, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1253/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nova normativa turística via "decretazo".

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, per què ha optat el Govern per la figura del
"decretazo" per a la nova regulació en matèria turística?

Palma, a 14 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 1254/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb el Decret llei de turisme.

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

Sra. Armengol, considera que el Decret llei 3/2022, d'11 de
febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat
del turisme de les Illes Balears és una norma consensuada?

Palma, a 14 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 1255/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del CEO de Sa Serra a Sant Antoni.

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

Com valora el Govern el tancament del centre especial
d'ocupació (CEO) de Sa Serra a Sant Antoni (Eivissa)?

Palma, a 14 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 1318/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a OSP entre Menorca
i Barcelona.

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.

Algun dia veurem una OSP en la ruta aèria Menorca i
Barcelona?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 1320/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a repartiment equitatiu entre oferta hotelera o
lloguer turístic en el possible decreixement.

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

Sra. Presidenta, no creu que és necessari que, sense
incrementar places, s'estableixin mecanismes per evitar la
cronificació de les places turístiques i aconseguir un
repartiment equitatiu entre oferta hotelera o el lloguer turístic
en el possible decreixement?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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F)
RGE núm. 1321/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a pressupost destinat a programes de l'Ens
Públic IB3 Ràdio i Televisió.

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

Sra. Consellera, com valora el pressupost destinat a
programes de l'Ens Públic IB3 Ràdio i Televisió?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 1322/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
habitatge assequible per a joves.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora el
Govern la situació de l'habitatge assequible a les Illes Balears
per a joves?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 1323/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions
d'abastament de peix.

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

Quines són les previsions de la nostra conselleria sobre
l'abastament continuat de peix fresc per a aquest any als nostres
mercats en relació amb les quotes concedides?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

I)
RGE núm. 1324/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reivindicacions preferents del Govern a la Conferència de
Presidents de 25 de febrer.

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, quines seran les reivindicacions preferents
que presentarà aquest govern a la pròxima Conferència de
Presidents?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 1325/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del
combustible a les Illes Balears.

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

Com valora el Govern el fet que les Illes Balears tinguin els
preus del combustible més cars d'Espanya?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 1326/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer de vacances.

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. Negueruela, es planteja rectificar els perjudicis que
suposarà la nova llei del lloguer de vacances?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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L)
RGE núm. 1327/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació d'una zona de quarantena en el port d'Eivissa per
preservar l'illa d'espècies invasores.

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.

Ha comunicat ja el Govern a l'Autoritat Portuària de Balears
la creació d'una zona de quarantena en el port d'Eivissa per
preservar l'illa d'espècies invasores?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 1328/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les
dues promocions de l'IBAVI del carrer Borja Moll de Maó.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quins varen ser els
motius per a la resolució de les dues promocions de l'IBAVI
del carrer Borja Moll de Maó?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 1329/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació dels joves a les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el Govern sobre la situació dels joves a
les Illes Balears?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

O)
RGE núm. 1330/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei d'ambulàncies a Ciutadella.

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

Quines mesures aplicarà el Govern de les Illes Balears per
garantir el servei d'ambulàncies a Ciutadella?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 1331/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de les mascaretes.

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.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació
amb la retirada de les mascaretes?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 1332/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria turística a les Illes Balears.

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 base a quins motius i dades objectives ha pres la decisió
d'imposar una moratòria turística a les Illes Balears?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

R)
RGE núm. 1333/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
benefici dels ciutadans i les empreses 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



8102 BOPIB núm. 143 - 18 de febrer de 2022

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, quines mesures pensa aplicar el Govern en
benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes Balears, ara
que tot puja?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 1334/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a telèfon de
cita prèvia de l'Ibsalut.

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 correcte que el telèfon de cita prèvia de l'Ibsalut
sigui de pagament?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

T)
RGE núm. 1335/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
investigació d'abusos a menors tutelades.

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

Sra. Armengol, com valora que el Parlament Europeu enviï
una missió especial a Balears per investigar els casos d'abusos
a menors tutelades?

Palma, a 16 de febrer de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

U)
RGE núm. 1336/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a zeladors expulsats de la llista d'interins.

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

Sra. Gómez, quina valoració fa de la demanda col·lectiva
interposada pels zeladors que han estat expulsats de les llistes
d'interins per no tenir un títol de català?

Palma, a 16 de febrer de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2022, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 684/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
per evitar les contínues caigudes del sistema DALET,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines mesures s'han pres per evitar les contínues caigudes
del sistema DALET?

Palma, a 4 de febrer de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

B)
RGE núm. 769/22, del diputat Miquel Ensenyat i

Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a informació de proximitat, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Té previst IB3 ampliar la informació de proximitat?
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Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 778/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
augment del pressupost d'IB3 per a l'any 2022 per a
internalització de treballadors, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, s'ha xifrat l'augment de 6,5 milions d'euros del
pressupost d'IB3 en aquest any 2022 per començar el procés
d'internalització de treballadors. D'on ha previst obtenir aquest
augment de pressupost?

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 939/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a solucions al greuge comparatiu existent
entre els treballadors de programes i els informatius a IB3,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, com pensa solucionar el greuge comparatiu
existent entre els treballadors de programes i els d'informatius
a IB3?

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

E)
RGE núm. 948/22, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió a IB3 Ràdio del partit disputat pel tenista
Rafael Nadal a la final de l'Open d'Austràlia, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu no es va retransmetre a IB3 Ràdio el partit
disputat pel tenista Rafael Nadal a la final de l'Open
d'Austràlia?

Palma, a 10 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 949/22, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
baixes audiències a IB3 Ràdio, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa el director general sobre les baixes
audiències a IB3 Ràdio?

Palma, a 10 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 972/22, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del sector audiovisual de les Illes Balears, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears de les declaracions del sector
audiovisual de Balears sobre la situació que pateixen?

Palma, a 10 de febrer de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 779/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a reconeixement automàtic de la condició de
beneficiari del bo social d'electricitat, del bo social tèrmic
i del futur abonament social als serveis de comunicacions
als receptors de l'Ingrés Mínim Vital, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La crisi econòmica i
social provocada per la pandèmia ha incrementat la desigualtat
econòmica al nostre país i el nombre de persones que es troben
en situació de privació material severa, el nostre sistema
impositiu i social porta dècades demostrant la seva ineficàcia
a l'hora de reduir la pobresa. Davant aquesta situació, és urgent
impulsar els canvis legislatius i reglamentaris necessaris per
facilitar el reconeixement automàtic de la condició de
beneficiari del bo social d'electricitat, del bo social tèrmic i del
futur abonament social als serveis de comunicacions als
receptors de l'Ingrés Mínim Vital.

Durant el mes de gener la Fundació Foment d'Estudis
Socials i Sociologia Aplicada i Càritas van fer públic els
resultats d'un estudi que analitzava les conseqüències socials de
la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2 a Espanya. A les
conclusions de l'estudi es destacava que un terç de les llars
tenen tots els seus membres a l'atur, l'augment de la bretxa de
gènere, la reducció de la despesa en tres de cada deu famílies
en alimentació, roba i calçat, i la bretxa digital com un nou
factor d'exclusió social.

Tot i que la crisi econòmica i social provocada per la
pandèmia ha incrementat la desigualtat econòmica al nostre
país i el nombre de persones que es troben en situació de
privació material severa, el nostre sistema impositiu i social fa
dècades que demostra la seva ineficàcia a la hora de reduir la
pobresa. A aquesta situació se suma la rapidesa amb què es
destrueix ocupació al nostre país durant les etapes de recessió
econòmica en comparació amb el temps que necessita el nostre
teixit productiu per tornar a generar els llocs de treball previs
a l'inici de les crisis.

L'Ingrés Mínim Vital és en aquests moments un dels
instruments més importants de què disposen els poders públics
per fer front a la pobresa que pateixen milers de persones a

Espanya. Segons les últimes dades de què disposam, 800.000
persones es beneficien a l'actualitat d'aquesta prestació
adreçada a «prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les
persones que visquin soles o integrades en una unitat de
convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per
no tenir recursos econòmics suficients per a la cobertura de les
seves necessitats bàsiques.»

Tot i això, l'Ingrés Mínim Vital no s'implementa de manera
coordinada amb altres polítiques públiques destinades a
protegir les persones i famílies amb menys recursos. El
reconeixement de la condició de beneficiari de bo social
d'electricitat i de bo social tèrmic, destinats a protegir els
consumidors domèstics vulnerables en l'ús d'energia elèctrica
i per a l'energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària
i la cuina, no es troba inclòs entre els drets reconeguts als
receptors de l'Ingrés Mínim Vital.

Aquesta situació suposa una barrera per a aquelles persones
que, tot i trobar-se en situacions de pobresa acreditada,
necessiten realitzar diferents tràmits per accedir a totes les
ajudes posades a la seva disposició per part de l'Estat i les
comunitats autònomes.

A les barreres burocràtiques a què s'han d'enfrontar aquestes
persones se sumen la bretxa digital i la reduïda capacitat de les
administracions públiques de fer arribar tota la informació
relativa a ajudes i prestacions socials a aquests col·lectius, cosa
que acaba limitant l'eficàcia d'aquestes polítiques públiques.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciutadans presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
els canvis legislatius i reglamentaris necessaris per facilitar el
reconeixement automàtic de la condició de beneficiari del bo
social d'electricitat, del bo social tèrmic i del futur abonament
social als serveis de comunicacions als receptors de l'Ingrés
Mínim Vital.

Palma, a 7 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 785/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a gratuïtat del telèfon per obtenir cita prèvia a l'Ibsalut,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

La pandèmia de la COVID-19, que ja fa dos anys que ha
alterat les nostres vides, ha fet replantejar moltes qüestions del
dia a dia de la societat. Alguns dels canvis que hem viscut arran
d’aquesta inesperada situació és que molts ciutadans s’han
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habituat a demanar hora (cita prèvia) abans de fer qualsevol
tràmit o assistir a un centre de salut.

En el cas del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut),
existeix un telèfon que ofereix atenció 24 hores al dia i que
serveix per demanar hora a l’Atenció Primària. Aquest telèfon
(902 079 079), però, té un cost de 0,138€ cada 1,5 minuts en
tot el territori de les Illes Balears. Si bé d’entrada aquest cost
podria semblar irrisori, sovint el servei està saturat i els usuaris
han de romandre en espera durant una estona substancial, per
la qual cosa el final de la telefonada provoca algunes sorpreses
a la factura telefònica.

Per tant, es fa necessari establir la gratuïtat del telèfon per
aconseguir cita prèvia al Servei de Salut (Ibsalut). Si escau, a
més, el Govern haurà d’assumir les despeses que aquesta
mesura pugui comportar.

Per tots aquests motius, Més per Menorca presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, en el termini de dos mesos, la gratuïtat del
telèfon per obtenir cita prèvia al Servei de Salut (Ibsalut) i, si
escau, a assumir-ne el cost que se’n pugui derivar.

Palma, a 8 de febrer de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 903/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a creació d'un lloc web específic per donar
transparència a la gestió del cànon de sanejament, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (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 establir un lloc
web específic per donar transparència a la gestió del cànon de
sanejament, per conèixer de manera detallada i concreta les
finalitats a què es destina allò recaptat per aquest concepte.

L'article 45 de la Constitució Espanyola recull el dret de
tothom a gaudir d'un medi ambient adequat així com el deure
de conservar-lo, i, paral·lelament, l'obligació dels poders
públics de vetllar per l'ús racional de tots els recursos naturals
per protegir i millorar la qualitat de la vida i de defensar i
restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable
solidaritat col·lectiva.

Aquest dret també es recull a l'article 23 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, el qual disposa que els poders
públics de la comunitat autònoma han de vetllar per la defensa

i protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del
paisatge, i han de establir polítiques de gestió, ordenació i
millora de la seva qualitat.

Per això, i per aconseguir l'adequat finançament de les
actuacions que permetin afrontar el sanejament de l'aigua als
nuclis urbans, incloent-hi l'evacuació, el tractament i la
reutilització de les aigües residuals i, en general, el tractament
unitari de tot el cicle de l'aigua, es va establir el cànon de
sanejament, actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2016, de
6 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 9/1991, de
27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.
A destacar, entre altres preceptes, l'article 17, en què s'estableix
que:

"Article 17. Afectació.
1. El cànon de sanejament s'ha de destinar íntegrament,
deduïts els costos de gestió, al finançament de les
actuacions de política hidràulica que siguin competència del
Govern de les Illes Balears.
2. D'acord amb això, el pressupost anual de la direcció
general competent en matèria de recursos hídrics no haurà
de ser inferior a l'import pressupostat com a ingressos per
aquest cànon.

A més, la dotació anual del programa pressupostari a
càrrec de l'esmentada direcció general corresponent al
sanejament i la depuració d'aigües serà, com a mínim, de
dues terceres parts de l'import pressupostat com a ingressos
per aquest cànon."

La realitat, però, és que disposam d'unes depuradores
obsoletes, incapaces d'assumir els cabals d'aigües residuals que
es generen, amb la consegüent contaminació dels ecosistemes
pels continus abocaments fecals; no existeixen sistemes de
separació de pluvials; i l'ús d'aigua reciclada és mínim, no
només perquè no tenim les infraestructures necessàries per a
això, sinó també per no tenir aigua depurada en condicions
òptimes per ser reutilitzada.

Tenint en compte que cada any es recapten uns 85 milions
d'euros a través del cànon de sanejament, els ciutadans es
pregunten com és possible que tinguem unes deficiències tan
severes en infraestructures hidràuliques. I el cert és que aquests
mateixos ciutadans desconeixen la destinació de la recaptació
del cànon de sanejament, és a dir, l'ús que l'Administració fa
d'aquest cànon. Tot i les reiterades promeses de transparència
dels nostres poders públics, fins ara cap govern no ha accedit
a publicitar la gestió del cànon, o sigui, en què es gasten els
diners recaptats per aquest concepte.

D'altra banda, la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, fixa tres
objectius que ha de complir tot govern: reforçar la
transparència política obligant l'Administració a la publicitat de
les actuacions; garantir al ciutadà l'accés a la informació com
a instrument òptim de control de la gestió dels recursos públics;
i l'obligatorietat de bon govern als responsables públics. D'altra
banda, també estableix les conseqüències jurídiques resultants
del seu incompliment.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciutadans 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 donar publicitat i transparència mitjançant un lloc
web específic a la gestió del cànon de sanejament. Aquest lloc
web informarà com a mínim, per a cada exercici, dels
conceptes següents:

a) La recaptació total del cànon de sanejament, així com per
illes i municipis.

b) La quantia de les indemnitzacions atorgades als
ajuntaments i altres entitats públiques que presten servei de
depuració d'aigües residuals pels costos de conservació,
manteniment, explotació i instal·lació que suporten.

c) La quantia destinada al manteniment de cada depuradora
i infraestructures annexes (col·lectors, emissaris, etc.)
gestionada pel Govern.

d) La quantia destinada a inversions en obres i noves
infraestructures, en què s'especifiqui el cost del projecte, el
pressupost i l'estat d'execució.

e) Un quadre a mode de resum anual on es comprovi, de
manera clara i concisa, que la suma de les inversions, el
manteniment i les despeses de gestió associades al cànon
coincideixen amb la quantitat recaptada.

Palma, a 9 de febrer de 2022
La diputada
Patrícia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 917/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
impuls a la creació d'habitatges compartits per a persones
amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut
mental i alta fragilitat relacional, 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.

Les persones amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic
de salut mental i alta fragilitat relacional són capaces de
prendre decisions si se'ls dóna l'oportunitat de triar lliurement
des de la pròpia iniciativa i, en definitiva, de tenir la possibilitat
d'exercir el control de la seva pròpia vida, independentment del
nivell que vagin a aconseguir accedir i/o mantenir. Aquestes
destreses són necessàries per poder ser independents, i per
aconseguir-les ha d'existir una formació que fomenti i
afavoreixi aquests aprenentatges en un entorn real i amb
aprenentatges significatius.

En l’àmbit autonòmic el Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, a l’article 51, en l’apartat de classes de serveis
socials, estableix en el punt 5. “Els serveis d'habitatge, ja siguin
serveis d'atenció residencial, habitatges tutelats o altres
allotjaments de suport per a la inclusió, tenen com a objectiu

promoure l'autonomia i la vida independent de les persones
amb discapacitat a través de la convivència, així com afavorir
la seva inclusió social. Així mateix, hauran d'atendre les
necessitats bàsiques d'aquelles persones amb discapacitat que
es trobin en una situació d'especial vulnerabilitat, com en els
casos en què manquin de llar o família, o quan existeixin greus
problemes per garantir una adequada convivència familiar”.

És, per tant, el model d'habitatge compartit el model que
creiem més idoni per a adquirir la formació necessària per a
una vida independent, i tot això corroborat per l'experiència de
diferents entitats. Apostar per aquest model formatiu
d’habitatge compartit suposa entendre que la construcció d'una
societat plural, respectuosa envers les diferències, que ha de
permetre que, en nom d'una major integració social del
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, amb
diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional, es vagin
consolidant models alternatius als existents -residències,
miniresidències i pisos o habitatges tutelats-, sobretot si amb
això facilitem que aquestes persones vagin prenent el control de
la seva pròpia vida, contribuint d'aquesta manera a un
desenvolupament real i efectiu dels drets que tenen de sobres
reconeguts en la legislacions europees, nacionals i regionals.

Els habitatges compartits són un model formatiu per a la
vida autònoma i independent, un pas previ perquè les persones
amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental
i alta fragilitat emocional que no tinguin adquirits els nivells
necessaris, puguin viure de manera autònoma i independent,
com un autèntic aprenentatge en un entorn real de caràcter
transitori, és a dir, amb un principi i una fi. La incorporació a
un habitatge compartit suposa l'oportunitat d'experimentar en
contextos d'ensenyament-aprenentatge reals totes aquelles
habilitats i competències apreses, tant en el si familiar com en
escenaris educatius formals.

En el seu pas pels habitatges adquirissin coneixements i
habilitats que els permeten estar en condicions de portar una
vida el més autònoma i independent possible, en un habitatge
ordinari, en la seva pròpia, amb els qui ells desitgin i amb els
suports externs necessaris, però amb absolut protagonisme i
independència vital.

És una oportunitat per fer valer el dret a viure de manera
independent i a ser inclòs en la comunitat, recollit en l'article 19
de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat, i una oportunitat per
poder guanyar en experiència a l'hora de prendre decisions i
controlar la pròpia vida.

Tot això amb l'objectiu de, finalitzat el procés formatiu en
l'habitatge compartit, decidir on, com i amb qui es desitja viure.
Treballar per la promoció d'una vida autònoma i independent
suposa no sols tenir la capacitat, sinó la possibilitat de prendre
decisions i triar lliurement des de la pròpia iniciativa, comptant
amb el respecte dels altres i cap als altres.

A més, aquest aprenentatge es fa al costat d'una altra
persona sense discapacitat, que decideix compartir, almenys un
any de la seva vida, al costat d'ells i elles per aprendre, des del
respecte i la igualtat, com portar una vida el més autònoma i
independent possible. Aquest tret en el qual s'assenteixi
l'habitatge compartit tanca una força que va més enllà del mer
fet de formar part de la seva estructura organitzativa.
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De la mateixa forma, l’article 3 de la Llei 5/2018, de 19 de
juny de 2018, a la lletra a) del punt 3 indica que les persones
amb discapacitat són col·lectiu preferent per a l’acreditació de
situacions d’especial vulnerabilitat en matèria d’habitatge. Això
va ser objecte d’una posterior regulació al Decret llei 3/2020,
de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que
al seu article 2, punt b), defineix la figura dels allotjaments
dotacionals, indicant que aquests es destinaran preferentment
als col·lectius especialment vulnerables.

Per tot l'exposat amb anterioritat, els grups parlamentaris
sotasignants presentam la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, amb coordinació amb els consells insulars, a:

1. Regular la figura de l'habitatge compartit com a sistema de
suport per a la vida independent i desenvolupar mesures
d’impuls a l’habitatge compartit per persones amb discapacitat
intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut mental i
persones amb alta fragilitat relacional.

2. Incloure en el catàleg de prestacions de serveis socials la
figura de l'habitatge compartit com a prestació del sistema
públic de serveis socials i estudiar el seu cost i la seva futura
inclusió pressupostària.

3. Crear un grup de treball amb les associacions més
representatives de persones amb discapacitat intel·lectual,
persones amb diagnòstic de salut mental i persones amb alta
fragilitat relacional per a l'estudi de la regulació, posada en
marxa i desenvolupament de mesures que impulsin habitatges
compartits de les Illes Balears.

Palma, a 9 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
Antonio Jesús Sanz i Igual

E)
RGE núm. 951/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lloguer der
vacances a plataformes digitals, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball el
2018 va imposar una multa de 300.000 € a Airbnb ja que
considerava que havia infringit la Llei 8/2012, del 19 de juliol,
de turisme de les Illes Balears, sanció que s’imposava per

incomplir l'obligatorietat de publicar el corresponent número
d’inscripció al registre d’establiments turístics en els anuncis
d’allotjament de vacances a les webs d’aquestes plataformes
digitals, obligació que la normativa turística balear imposa a les
empreses turístiques i als titulars de canals d’oferta.

Després del recurs d’Airbnb, el Tribunal Superior de
Justícia de Balears (TSJB), en sentencia de 2 d’abril de 2020,
ha anul·lat la multa basant-se en la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 de desembre de
2019, i en la que considera que Airbnb és un “operador
d’intermediació que es limita a una prestació neutra, merament
tècnica i automàtica, d’allotjaments de continguts inserits pels
usuaris”.

El TSJB senyala que l’obligació establerta en la Llei de
turisme de les Illes Balears no s’aplica a les plataformes digitals
peer to peer de la societat de la informació compresos a la
Directiva 2000/31/CE de comerç electrònic i que, per tant,
aplicar aquesta obligatorietat a les plataformes digitals és
contrari al dret europeu. El TSJB també adverteix que
l’activitat d’Airbnb queda emparada per les excepcions de
responsabilitat previstes en la Directiva de Comerç Electrònic.

Aquesta interpretació de la directiva sobre societats de la
informació dificulta molt l’aplicació de la normativa
autonòmica i local orientada a regular i racionalitzar
l’increment de lloguer de vacances a les Illes Balears.
L’excepció de responsabilitat que implica la directiva i la seva
interpretació per part del TJUE obliga el cos inspector a
realitzar un esforç inassumible en matèria d’inspecció, revisant
un per un els milers d’habitatges turístics que es publiciten a les
webs com Airbnb o altres similars, absorbint una part molt
significativa de les seves actuacions en detriment de la tasca de
supervisió del compliment de la normativa per part de la resta
del sector turístic, implicant un ús molt ineficient dels recursos
públics.

Donat que les competències d’ordenació turística són
pròpies de l’àmbit competencial autonòmic (recentment
traslladades als consells insulars), és necessària una revisió de
la directiva europea per tal que aquesta competència es pugui
exercir d’una manera efectiva que obligui les plataformes a
publicar el número de llicència dels apartaments turístics i
s’asseguri de no tenir publicat cap tipus d’oferta que sigui
il·legal.

A finals de juny de 2018 12 ciutats europees, entre les quals
figuren Madrid, València i Barcelona a nivell nacional, així
com París, Berlín i Viena, van enviar una carta a la Comissió
Europea sol·licitant que, en cas que la sentència del TJUE d’un
cas similar, en aquest cas protagonitzat per París a la part
demandant, es revisés la legislació europea relativa a les
societats de la informació per permetre que aquest tipus de
plataformes fossin responsables de la publicació de continguts
il·legals per part dels seus usuaris.

L’actual règim de responsabilitat aplicable a les plataformes
d’intermediació i la subjecció a les normatives sectorials
s’hauria de poder regular de manera efectiva des de les
administracions competents en matèria turística, per la qual
cosa els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
Mallorca, presentam la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a actualitzar la seva legislació per possibilitar que les
administracions competents en matèria turística puguin aplicar
els controls a les plataformes turístiques digitals segons la
normativa de cada territori.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures ambientals en l’àmbit dels
habitatges de lloguer de vacances per tal de reduir l’empremta
de carboni dels turistes que utilitzen aquests tipus de serveis.

Palma, a 10 de febrer de 2022
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 952/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
integral i Xarxa de dones gitanes, 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.

Per conèixer la realitat actual de les dones gitanes, és
necessari contextualitzar la seva situació general i analitzar els
factors que incideixen en el fet que el Poble Gitano en general
i les seves dones de manera particular, suportin i sumin tantes
discriminacions i desigualtats. No es tracta d'una casualitat, ni
és un tret genètic ni cultural. Les dones gitanes s'enfronten a
múltiples desafiaments en la lluita per la igualtat i la justícia
social. La múltiple discriminació que pateixen per raó de sexe
i, a més, pertinença ètnica, les aboquen a estar permanentment
en un pendent de vulnerabilitat i invisibilitat que infringeix els
seus drets.

Existeixen diverses realitats entre les dones gitanes. No es
pot caure en simplificacions estereotipades. Progressivament,
les dones gitanes exerceixen funcions que contradiuen la
percepció social que es té d'elles, sobre la base d'estereotips
encara vigents. La seva capacitat d'emprenedoria dependrà
directament de la seva participació com a protagonistes del seu
propi destí i de la posada en marxa per part dels poders públics
de polítiques d'envergadura que eliminin l'exclusió, la
discriminació i la desigualtat a la qual s'enfronten.

Les dones gitanes han anat incorporant-se a la lluita
feminista a través del seu protagonisme en els moviments
socials, fet que ha donat com a resultat una major visibilitat i
participació activa en l'àmbit públic, institucional i polític. El
moment actual és molt favorable per a l'apoderament de les

dones gitanes des d'una actitud transformadora i garant dels
valors de la seva pròpia cultura.

No obstant això, malgrat aquests grans esforços, encara
tenim bretxes de desigualtat. Les dades extretes de l'«Estudi
comparat sobre la situació de la població gitana a Espanya amb
relació a l'ocupació i la pobresa» (Fundació ISEAK, 2019)
deixen constància de:

– Evident bretxa de gènere en l'àmbit educatiu en les dones
gitanes enfront de la resta de la població femenina: entre la
població gitana el 14% de les dones són analfabetes, mentre
que per al total de les dones de la població majoritària la
incidència de l'analfabetisme és pràcticament inexistent.

– El 15,5% de les dones gitanes tenen finalitzats, almenys, els
Estudis de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), enfront
del 77% de les dones de la població majoritària. Si ens centrem
en aquelles que superen l'educació obligatòria, el 3% de dones
gitanes tenen estudis superiors, mentre que en les dones de la
població majoritària, més del 50% de dones, han aconseguit
nivells educatius superiors als obligatoris.

– La reduïda presència de les dones gitanes enfront de les
dones de la població majoritària en el mercat laboral està
marcada per la precarietat i la feble protecció. La incidència de
l'ocupació és molt de menor que entre les dones de la població
majoritària (les dones gitanes tenen una taxa d'ocupació del
17%, molt inferior a la mitjana de les dones per a la població
general, que assoleixen el 44%) la incidència de la desocupació
molta major (70% en el cas de les dones gitanes i 16% en el cas
de les dones de la població majoritària) i la incidència de la
jubilació és també notablement inferior entre les dones gitanes.
La baixa participació laboral de les dones gitanes està
íntimament relacionada amb el treball domèstic i les
responsabilitats familiars, que assumeixen, de forma
pràcticament exclusiva. De fet, l'any 2018, el 98% de les
persones gitanes que declaren dedicar-se principalment al
treball domèstic són dones. Aquest percentatge era del 99% en
2005 i del 97% en 2011. Restringint i realitzant de nou la
comparativa en la nostra anàlisi entre les dones gitanes i les que
no ho són, s'observa que les dones de la població general tenen
un 57,4% de possibilitats d'estar ocupades enfront de les dones
de la població gitana que tenen una probabilitat de tenir un ús
del 16,8%. Per tant, hi ha una diferència de més de 40 punts
entre l'ocupació de les dones gitanes i la resta de dones de la
societat majoritària.

– El percentatge de dones joves gitanes menors de 30 anys que
ni estudien ni treballen a Espanya és d'un 63%, enfront de
dones joves de la població majoritària el percentatge de la qual
es xifra en un 15%. L'informe revela que en el cas de les dones
gitanes que ni estudien ni fan feina, més de la meitat, el 58%,
ho fa per a dedicar-se al treball domèstic, descartant un altre
tipus d'iniciatives.

– Malgrat la violència masclista contra les dones gitanes, no
tenim dades fiables i concretes ja que els «consells de
patriarques» gitanos prenen decisions per prevenir o aturar la
violència masclista. Tot i això, hi ha constància empírica que
la violència masclista existeix si bé el nombre de denúncies no
correspon en la realitat, la qual cosa no ha de ser un obstacle
perquè les dones gitanes que pateixen violència de gènere
tenguin accés a tots els recursos públics d'acolliment, socials,
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psicològics i jurídics, per poder acabar amb una convivència
violenta.

Per tots aquests motius, el grups sotasignants presentam la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
en col·laboració amb les comunitats autònomes i
administracions locals i en el context de la futura Estratègia per
a la Igualtat, Inclusió i Participació de la Població Gitana
2021/2030, el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i el
Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra
la violència contra les Dones i la Violència Domèstica
(Conveni d'Istanbul) a:

a) Impulsar l'elaboració d'un pla nacional integral d'actuació
per a dones gitanes amb dotació pressupostària suficient, que
abordi mesures específiques en matèria d'ocupació, educació,
salut i habitatge.

b) Promoure una xarxa estatal de dones gitanes que
contribueixi a la defensa dels seus drets, el seu apoderament i
a la igualtat d'oportunitats. El treball de la Xarxa s'inclou entre
les bones pràctiques per la igualtat de gènere, en línia amb
l'Objectiu 5 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible per aconseguir la igualtat de gènere i empoderar
totes les dones i les nenes.

c) Incloure associacions representatives de dones gitanes en
l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona amb l'objectiu
de millorar la representativitat de la població gitana i la seva
participació pública i social. Tot això ha de servir per a la
millora contínua de la resposta a les víctimes de violència de
gènere que quedaria fragmentat si no inclouen les formes de
violència i les conseqüències i impacte diferenciats que aquesta
genera en contextos diversos com és el cas de les víctimes
gitanes, així com l'obtenció de dades estadístiques de manera
rigorosa sobre la incidència de violència de gènere en les dones
gitanes, amb la finalitat d'obtenir una major eficàcia en les
polítiques per a la igualtat de gènere.

d) Fomentar l'elaboració d'estudis sobre la situació
específica de les dones gitanes en diferents àmbits i matèries
(accés a l'educació, habitatge, salut, ocupació, igualtat, etc.),
que siguin elaborats per part dels organismes competents de la
mà d'organitzacions socials gitanes, per ser coneixedores
immediates de la realitat que envolta a les dones romanís al
nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

a) Impulsar, des de l'IB-Dona, estudis sobre la violència
masclista centrats en les dones gitanes, que tinguin en compte
el context on conviuen i les seves circumstàncies singulars. A
més de conclusions, els estudis han d'incloure propostes
pràctiques perquè les dones puguin cessar la convivència amb
la parella, sense risc i amb garanties que els recursos socials,
habitacionals, psicològics i jurídics estaran al seu abast.

b) Impulsar des de l'IBDona i en coordinació amb la resta
d'àmbits de l'administració autonòmica, insular i local de les
Illes Balears, actuacions específiques per a les dones gitanes en
matèria d'ocupació, educació, salut i habitatge.

c) Promoure una xarxa autonòmica de dones gitanes que
contribueixi a la defensa dels seus drets, el seu apoderament i
a la igualtat d'oportunitats.

d) Incloure associacions representatives de dones gitanes en
els Consells de Dones d'àmbit autonòmic, insular i municipal.

e) Fomentar l'elaboració d'estudis sobre la situació
específica de les dones gitanes en diferents àmbits i matèries
(accés a l'educació, habitatge, salut, ocupació, igualtat, etc.),
que siguin elaborats per part dels organismes competents de la
mà d'organitzacions socials gitanes, per ser coneixedores
immediates de la realitat que envolta a les dones romanís al
nostre país.

Palma, a 10 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

G)
RGE núm. 1035/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per als treballadors autònoms, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Fa ja quasi dos anys de l'inici de la pandèmia provocada per
la COVID-19, que ha provocat patiment de víctimes i afectats,
la caiguda de l'economia, pèrdua de llocs de feina, moltes
dificultats a les famílies i tot i que les dades estan millorant,
encara hi falta molt per a la tan necessària recuperació, de fet
les cases on tots els membres estan sense feina s'ha incrementat
un 75,4% des de 2019.

Segons estableix el BBVA Research, la previsió de
creixement del PIB de Balears serà d'un 8,3% i no d'un 12%,
com preveu el Govern als pressupostos de 2022, 4 punts per
davall, per tant, no recuperarem el PIB de 2019 al 2022.

Si bé és cert que la temporada turística 2022 es preveu
positiva, també ho és que la incertesa és molt gran, amb
possibles noves variants i contagis o destins competidors que
reprenen en força la seva activitat.

El Grup Parlamentari Popular hem vingut presentat
iniciatives per a la millora de l'economia, per a l'ajuda al teixit
productiu i les famílies, per a la recuperació de llocs de feina,
i concretament per a la millora de les condicions i la defensa
dels autònoms, un col·lectiu especialment danyat durant la
pandèmia, però no únicament durant la pandèmia i per aquest
motiu volem insistir presentant aquesta iniciativa.

Considerem que s'han de facilitar les polítiques per a la
recuperació d'aquest teixit productiu amb polítiques fiscals
facilitadores i davallant la pressió que pateixen, reduir
burocràcia o una llei de segona oportunitat àgil i que permeti
eliminar deutes amb administracions públiques, entre altres
mesures. En aquest sentit, el Partit Popular tant a nivell
nacional com al Parlament balear també hem presentat
iniciatives en aquesta línia.
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Hem de recordar que durant la pandèmia, quan l'activitat
estava o prohibida o restringida o simplement no hi havia
activitat, el Govern central no únicament va continuar cobrant
les quotes als autònoms més enllà que la facturació fos zero,
sinó que les va apujar. També va anunciar que als pressupostos
generals de l'Estat per a 2022 s'inclouria un important
increment de les bases de cotització d'autònoms a la qual cosa
el Parlament de les Illes Balears, a instància del PP, es va
oposar.

El mes de gener d'enguany el Govern central ha presentat
una nova proposta on s'estableixen unes noves cotitzacions a la
SS per als autònoms, proposta allunyada de l'acord necessari
d'agents socials i econòmics, i que està generant el rebuig
d'ATA que qualifica d'inassolible per als autònoms, ja que 1,7
milions d'autònoms en l'àmbit nacional veurien incrementada
de forma notable la seva base mínima de cotització. Afirma que
els autònoms no poden pagar un 40% en les seves cotitzacions,
a més de considerar que la definició d'ingrés real que fa la
proposta tampoc no és acceptable.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva oposició
frontal a la nova proposta efectuada pel Govern central respecte
de la quota dels autònoms que puja de manera
desproporcionada les cotitzacions a la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
desistir de l'esmentada proposta, a reformular-la i a fer feina
conjuntament amb les associacions representants per tal
d'arribar a una proposta de consens.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
mantenir la possibilitat que els treballadors autònoms puguin
triar la cotització mínima, en funció de les circumstàncies i
realitat de cadascun.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
establir el principi de, a ingrés zero, quota zero.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
establir que els ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional paguin el mínim i que els que siguin superiors
no hagin d'elegir la cotització.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
ampliar la tarifa plana per a noves altes en 50?€.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prorrogar la prestació extraordinària per cessament d'activitat
per a tots aquells professionals que es vegin afectats per
restriccions a la seva activitat a conseqüència de rebrots.

Palma, a 11 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 1036/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut
per a l'illa de Formentera, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

L'estat dels programes de cribratge de càncer de còlon i
recte i de càncer de mama, la futura posada en marxa del
cribratge de càncer de cèrvix, fa necessària una figura que
gestioni aquests programes.

El creixent augment de necessitats de benestar emocional i
d'adopció d'hàbits de vida saludable fan necessària la figura
d'un tècnic de salut pública. La posada en marxa de la Llei
d'addiccions i la necessitat de formar a alumnes en salut sexual
i reproductiva es veuria reforçada amb aquesta figura.

La situació de Formentera, el nombre d'habitants, les
necessitats de la població i els determinants socials de l'illa fan
necessària una salut pública capaç de respondre a aquests
reptes i poder fer-se càrrec de la promoció, prevenció i
protecció, així com l'autorització i les inspeccions sanitàries
necessàries.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear i dotar una plaça de tècnic de salut per a l'illa de
Formentera.

Palma, a 11 de febrer de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 1037/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reconeixement, revisió i actualització de les
indemnitzacions per resident del personal en actiu del
sector públic estatal destinat a les Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'implementar aquestes mesures el més aviat possible i donat
que durant la temporada d'estiu es preveu un augment de la
població a les Illes Balears i en conseqüència es necessitarà
major dotació dels cossos i forces de seguretat, és necessari i
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urgent un pronunciament del Parlament al respecte a la major
brevetat possible.

L'Estat ha de garantir la realització efectiva del principi de
solidaritat consagrat a l'article 2 de la Constitució, vetllant per
establir un equilibri econòmic adequat i just entre els territoris
i atenent en particular les circumstàncies del fet insular.

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils ha avisat del
problema de la manca d'efectius de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat a Balears, que no deixa de créixer, fet que
genera una gran preocupació entre els mateixos professionals
i en la majoria de la societat “s’ha convertit en una comunitat
de pas i una destinació a evitar"; lamentablement, la majoria
dels guàrdies civils quan compleixen l'any obligat de
permanència a Balears marxen a altres llocs de la geografia
espanyola.

Per aquest motiu sol·liciten el caràcter preferent per als
agents destinats a Balears com una mesura per aconseguir que
els nous guàrdies civils destinats a la nostra comunitat
romanguin durant almenys tres anys.

Entre altres causes atribueixen aquest fenomen que el plus
d'insularitat que perceben els agents a les Balears és baixíssim
i totalment insuficient, i per això en general els agents arriben
de manera forçosa o en la primera destinació en pràctiques.

Aquesta situació deriva en una falta de personal urgent que
es prolonga des de fa més d'una dècada, i comporta que les
funcions que la Institució té encomanades es vegin minvades.
Així, alhora l'escassetat d'agents comporta un increment de la
criminalitat i una sensació d'inseguretat que perceben tant
residents com visitants, i repercuteix en un increment de la
càrrega de treball que han de suportar els funcionaris aquí
destinats.

Això fa que el lloc de treball a les Balears pugui arribar a
convertir-se en un autèntic infern. Els costos d'insularitat que
pateixen els ciutadans de les Illes Balears són molt superiors als
que, a dia d'avui, reconeix l'Estat, ja que no només es produeix
una carestia més gran de la cistella dels béns de consum i
serveis derivats del major cost de la insularitat, sinó que també,
en els darrers anys, s'ha produït un encariment molt important
de l'habitatge.

Davant d'aquesta situació, donar caràcter preferent als
agents destinats a les Balears. Es tracta d'un dret que es
consolida després de diversos anys de servei dels agents en una
comunitat autònoma i que els permet tenir preferència en un
futur per tornar a les comunitats d'origen o la destinació que
ells triïn. Poder tenir el mateix dret com passa amb els Guàrdies
Civils que presten el seu servei al País Basc.

Amb aquest dret, s'aconseguiria que els nous agents
destinats a les illes romanguessin almenys tres anys, en comptes
d'un, i fins i tot aconseguir que optin en aquest temps per
assentar-se definitivament a les Balears.

Aquest canvi no suposaria cap despesa per a l'Estat i en
canvi seria un gran benefici per a la comunitat autònoma.
L'AUGC Balears ha iniciat una campanya perquè les illes
“tornen a ser una destinació atractiva per als agents i més
segures per a tots els seus habitants”.

Hem de recordar que actualment el catàleg de Guàrdies
Civils per a Balears està en uns 1.700 professionals i
arrosseguen un dèficit superior als 300 efectius des de fa
gairebé una dècada.

Un altre greuge el trobem amb la gran diferència en el
complement de residència entre Balears i Canàries, fet que
genera una situació d'interinitat permanent a les plantilles de la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les nostres illes, més
agreujat a Eivissa, Formentera i Menorca, on el complement de
residència és tres vegades inferior al de les illes menors de
Canàries, això incideix que aquestes destinacions siguin de les
últimes a ser cobertes.

El Parlament el 17-3-2021 va aprovar una proposició no de
llei del Partit Popular que instava el Govern de l'Estat a dotar
dels recursos necessaris humans i materials, així com recullen
els reglaments interns que a dia d'avui no es compleixen. No
tenim constància que s'hagi complert res fins ara.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el dèficit que
arrosseguem d'efectius del sector públic estatal, principalment
els cossos i les forces de seguretat de l'Estat destinats a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reconèixer com una solució positiva la figura del caràcter
preferent als agents destinats a les Balears, com una mesura per
aconseguir que els nous guàrdies civils destinats a les Illes
romanguin a la comunitat durant almenys tres anys com es fa en
altres territoris d´Espanya.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a revisar l'any 2022 les indemnitzacions per residència del
personal en actiu del sector públic estatal destinat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, procedint a la
modificació de les quanties a fi de adaptar-les a la realitat
actual mitjançant la dotació pressupostària corresponent que
com a mínim haurà de ser de 18 milions d'euros addicionals per
a l'exercici 2022 als ja previstos a la Llei de pressupostos
generals de l'Estat. Procedint-se a l'actualització posterior
d'acord amb allò que cada any estableixin els pressupostos
generals de l'Estat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que a conseqüència del punt anterior i en relació amb el que
disposa l'article 19.2 de la Llei de pressupostos generals de
l'Estat per al 2022, a realitzar les modificacions legals
pertinents que habilitin la comunitat autònoma de les Illes
Balears a incrementar les retribucions del personal al servei del
seu sector públic en fins a un 50% de l'increment que
s'estableixi per al personal al servei del sector públic estatal,
sense que aquest increment computi als efectes del que disposa
l'article esmentat 19.2 de la Llei de pressupostos generals de
l'Estat.

Palma, a 11 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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El portaveu
Antonio Costa i Costa

J)
RGE núm. 1251/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a transparència en el cànon de sanejament, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

El cànon de sanejament ve regulat pel Decret legislatiu
1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües i diverses modificacions puntuals
posteriors.

El cànon de sanejament d’aigües es va crear com un tribut
destinat al finançament de les actuacions de sanejament de
l’aigua en els nuclis urbans, incloent l’evacuació, tractament i
reutilització de les aigües residuals i, en general, de tota la
política hidràulica de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i la seva recaptació ha de destinar-se íntegrament a
aquesta finalitat.

S’aplica als abocaments d’aigües residuals, tant als efectuats
a les xarxes de clavegueram públiques o privades, com als que
s’efectuen directament al medi receptor natural.

Com que la mesura més directa dels abocaments està
representada pel consum d’aigua, aquest cànon s’aplica a tots
els consums d’aigua que subministren les empreses o els
serveis municipals, així com als consums d’aigües superficials
o subterrànies que capten les pròpies persones usuàries.

Per al conjunt de les Illes Balears, atenent a la informació
disponible, el cànon de sanejament representa uns ingressos
aproximats de 80 milions d’euros anuals segons la mitjana dels
darrers cinc exercicis.

Segons s’ha pogut conèixer en base a càlculs realitzats pel
departament de Reserva de biosfera i medi ambient del Consell
Insular de Menorca, la recaptació del cànon de sanejament a
Menorca representa aproximadament el 10% per al conjunt de
les Illes Balears, és a dir, uns 8 milions d’euros. En base a la
informació disponible, prenent com a referència el període de
2016 a 2019, s’estima que es recapten de mitjana 8.101.597,96
€ anuals per al conjunt de Menorca. D’aquests, 6.215.763,83
€ anuals retornen directament a l’illa per al finançament de la
construcció i la gestió d’instal·lacions sanejament i tractament
d’aigües residuals, cosa que representa un 76,72%.

Per altra banda, es desconeix la destinació exacta de la
resta,1.885.834,13 €, que representen el 23,28%, i que
suposadament es dediquen a política hidràulica autonòmica,
malgrat no disposar de més concreció, ni la seva distribució per
illes.

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües
(DOUE L núm. 327, de 22 de desembre de 2000), també
coneguda com la Directiva Marc de l’Aigua regeix la gestió de
les aigües de la Unió Europea i contempla entre els seus
principis la racionalitat econòmica i recuperació de costos dels
serveis associats a la gestió de l’aigua. Aquests aspectes es
detallen a l’article 9 (Recuperació de costos dels serveis
relacionats amb l’aigua), en base a l’anàlisi econòmica de
l’annex III, on s’han de considerar també els costos ambientals
i aplicar el principi de qui contamina paga.

El Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca,
aprovat definitivament per acord de Ple de data 18 de febrer de
2019, contempla a l’apartat 5.2, Programa d’ús eficient dels
recursos, l’apartat 5.2.1, Accions de millora en l’ús de l’aigua,
diversos objectius generals i específics, amb accions destinades
a millorar la gestió i l’eficiència en diversos aspectes del cicle
integral de l’aigua. Concretament, entre les accions per
governar el recurs de forma més sostenible, es troba l’acció
A.2.1.4, que implica un acord amb el Govern de les Illes
Balears perquè el cànon de sanejament sigui finalista de
caràcter insular.

També els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides recullen la qüestió de
l’aigua. Així, el sisè objectiu és el de «garantir la disponibilitat
d’aigua i la seva gestió sostenible, així com el sanejament per
a tothom». Una de les metes d’aquesta agenda 2030 és «donar
suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la
millora de la gestió de l’aigua i del sanejament».

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears
a fer pública la informació detallada de la recaptació del cànon
de sanejament de les Illes Balears, segmentada per illes i
municipis.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les conselleries
d’Hisenda i Relacions Exteriors i de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears a fer pública la informació
detallada de la destinació del cànon de sanejament de les Illes
Balears, segmentada per illes, municipis i projectes o
actuacions finançades.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
modificar, actualitzar i modernitzar la normativa relativa al
cànon de sanejament de les Illes Balears, en el següent sentit:

a) Seguir garantint el seu caràcter finalista destinat a
finançar exclusivament actuacions lligades al cicle integral de
l’aigua a les Illes Balears.

b) Realitzar els estudis econòmics pertinents per garantir la
recuperació de costos i aplicar el principi de qui contamina
paga.

c) Establir un repartiment proporcional i equilibrat en
funció de la recaptació efectiva a cada illa, i amb la participació
activa dels consells insulars en la presa de decisions quant a la
seva distribució i priorització en cas necessari.
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d) Assegurar la publicitat i la transparència necessàries
perquè la ciutadania pugui conèixer amb detall les xifres de
recaptació i a quines actuacions es destinen.

e) Establir un sistema clar, definit i detallat de les matèries
susceptibles de ser finançades, independentment de
l’administració competent per executar-les.

Palma, a 14 de febrer de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu suplent
Antonio Jesús Sanz i Igual

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 4966 i 4967/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a elaboració de la llista de festes tradicionals
amb animals que se celebrin a les Illes Balears.

1. Sí, està actualitzat des del mes d’abril de 2018.
2. Sí ho ha fet.

Palma, 8 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 5088 a 5108/21, de la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a grau de
compliment de les esmenes d’El Pi als PGCAIB 2021
relativa a l’augment de la partida destinada a l’Institut
d’Indústries Culturals, als ajuts per a l’adquisició de
maquinària moderna per a la indústria balear, a vals
d’aparcament per incentivar el comerç de proximitat, a
ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions
agrícoles i ramaderes, a la millora del manteniment i
conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
a dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció
oficial o concurs públic d’adquisició d’habitatges, a la
reforma del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi a
l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc de Cabrera, a
la planificació del transport escolar postobligatori, a la
implantació de la formació dual en comerç, a la
contractació d’especialistes en educació especial als centres
educatius, als ajuts a les escoles municipals de música, a la
contractació de professionals tècnics per atendre alumnes
de 0-3 ants amb necessitats especials, a la dotació de més
recursos tecnològics als centres educatius, a l’ampliació de
l’IES Llorenç Garcias i Font a Artà, a la reforma del CEIP
Son Juny a Sant Joan, a l’estudi de viabilitat de la creació
del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, a
subvencionar el Festival de Música a garantir la
connectivitat aèria de les Illes Balears, a la creació de
l’Observatori del Comerç, a la creació de  convenis de
col·laboració en promoció turística en coordinació amb els

consells insulars i a la creació de convenis de col·laboració
destinats a la regeneració i conservació de platges.

Es dóna trasllat de la informació tramesa per les corresponents
conselleries:

5088/21. L’esmena 16536 es va transaccionar i aprovar amb
50.000€ (no 30.000€) tal com consta en el Diari de Sessions
del Parlament de les Illes Balears publicat en data 17 de
desembre del 2020. Aquests diners es van destinar a la
convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixen
la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic
de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears.

5089/21. La comunitat autònoma de les Illes Balears, dins el
marc del Pla d’Indústria, ha adoptat diversos programes per
afavorir l’expansió, el desenvolupament, la modernització i la
competitivitat de l’activitat industrial. En aquest sentit, al
programa 542A ja hi havia prevista una partida destinada a
promoure actuacions d’inversió per a la modernització de
l’estructura productiva per un import superior al milió d’euros
sol·licitats. En concret per l’any 2021, s’ha destinat un import
de 3.180.000€ a la línia d’ajuts a la modernització de
l’estructura productiva amb els següents resultats:

Línia Total inversió Subvenció
sol·licitada

Núm.
expe-
dient

Modernització de l’estructura
digital de l’activitat industrial
2021

2.626.013,72€ 1.322.970,42€ 149

Modernització de l’estructura
productiva de l’activitat
industrial 2021

10.262.558,05€ 3.455.850,15€ 258

Suma total 12.888.517,77€ 4.778.820,57€ 407

Inversió induïda de 10.262.558€ amb un import sol·licitat per
valor de 3.455,850 distribuïts en 258 sol·licituds. Cal esmentar
l’import de subvenció sol·licitada no té perquè coincidir en
l’import subvencionable atès que no totes les actuacions són
subvencionables.

5090/21. Atès que gran part d’aquest 2021 hem patit noves
onades de contagis i hospitalitzacions, i que les recomanacions
sanitàries bàsiques afectaven la mobilitat i prohibien els
“efectes crida” per a prevenir aglomeracions i desplaçaments
no necessaris, es va considerar no iniciar el tràmit administratiu
d’aquest projecte pressupostari i traslladar la partida a una
d’efecte directe al comerç, com és la línia d’ajuts al comerç
detallista i emblemàtic.

5091/21. Es van transferir als comptes del FOGAIBA tal com
es va acordar i un cop allà, els serveis jurídics informaren que
la UE impedeix subvencionar els costs de funcionament de les
explotacions amb ajudes ordinàries. Es va estar cercant una
solució per incorporar aquests fons a altres ajudes a les
explotacions davant les dificultats econòmiques generades per
la COVID-19, o a una línia extraordinària, però no hi varen ser
a temps de crear-la. Finalment, es va resoldre que sí que es
podia fer una línia d’ajudes per aquest concepte amb el
reglament de “minimis”, així i tot ja es va haver d’incorporar
als comptes del Govern per a 2022, tal com es va informar al
seu grup parlamentari. Així, l’esmena que van fer, per aqueix
mateix concepte, però als darrers pressuposts, es va acceptar

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=31
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per una quantitat que compensava el que no s’havia pogut
afegir el 2021, tal com es va pactar entre els grups
parlamentaris.

5092/21. Per a 2021 hi havia prevista al pressupost una partida
en un plurianual d’import 2.189.195€ pel nou contracte de
manteniment integral de material mòbil, superior a la
sol·licitada quantia sol·licitada a l’esmena 16943 i per això es
va acceptar, tot i que formalment no s’incorporà. En qualsevol
cas, i per diversos contractes de manteniment de trens, està
previst que, en 2021 s’hagin imputat entre 2.750.000 i
3.000.000€ a manteniment de trens.

5093/21. La partida total per a tal fi era d’1.500.000€ i s’han
executat 1.433.718,47€ en 9 habitatges comprats a particulars
i distribuïts de la següent manera: 1 a Alcúdia, 1 a Artà, 1 a
Felanitx, 2 a Inca, 1 a Petra, 2 a Palma i 1 a Manacor.

5094/21. Els avanços d’ençà de l’aprovació de l’esmena van
lligats a unes passes necessàries a seguir per tal de comença la
reforma. L’Ajuntament de Ses Salines ha d’enviar de manera
urgent un ofici de petició de la subvenció a l’AETIB i encara
no s’ha fet. Així mateix, també ha de preparar el projecte de
reforma amb tots els elements que estimin necessaris, i
presentar-lo així mateix a l’AETIB juntament amb el
cronograma d’actuacions i, en cas que sigui necessari, disposar
de tots els permisos previs necessaris. Amb aquesta informació
l’AETIB prepararà un expedient de subvenció nominativa a
favor de l’Ajuntament de Ses Salines. La redacció del projecte,
la seva licitació, l’execució i peticions de permisos anirà a
càrrec de l’Ajuntament. L’AETIB realitzarà la redacció i
l’aprovació de l’expedient de subvenció, revisarà la justificació
en presentar-se, i s’efectuarà el pagament.

5095/21. S’han augmentat durant el curs passat 20-21 els ajuts
al transport postobligatori per a l’alumnat dels diferents
municipis, entre ells els que van a l’IES Sineu, alumnat de Can
Picafort que va a l’IES Santa Margalida i també per a l’alumnat
de diferents nuclis de Santanyí per anar a l’IES Santanyí.

5096/21. Des de l’inici del curs 20/21 s’està oferint aquest cicle
en dual a IES Berenguer d’Inca i actualment hi ha 24 alumnes
matriculats.

5097/21. S’han invertit més dels 500.000€ indicats a la qüestió.
Amb aquesta quantitat es poden contractar aproximadament 11
professionals.

5098/21. L’import en concepte d’ajuts que aquest 2021 han
rebut efectivament les escoles municipal de música és de
250.000€.

5099/21. Actualment, hi ha aquests equips d’atenció
primerenca per alumnat 0-3 anys: 

- EAP Eivissa-Formentera: 10 professionals
- EAP Menorca: 13 professionals
- EAP Palma: 9 professionals
- EAP Palma II: 11 professionals
- EAP Ponent-Tramuntana: 11 professionals
- EAP Mallorca centre: 6 professionals
- EAP Llevant: 7 professionals
- EAP Raiguer-Nord: 11 professionals
- EAP Sud: 8 professionals

A més a la convocatòria d’ajuts per a sosteniment de centres
públics de 0-3 hi ha:  

- Una partida per alumnat NEE de 1.500€ per alumne/a:
198.615,29€. 
- Una partida per alumant NEE greument afectat de
6.000€ per alumne/a: 50.844,96€

5100/21. Durant el curs 20-21:
- Es va augmentar els membres de l’equip IBSTEAM,
passant de 3 a 9 persones per  donar suport als centres
educatius i fer formació en potència digital, a més del
Servei de Noves Tecnologies.
- Es va finalitzar amb RED.ES el conveni d’escoles
connectades, de tots els centres públics (i els concertats que
varen voler participar).
- Es va posar en marxa l’acord Marc per a la compra de
dispositius a un preu més ajustat i amb material de més
qualitat.
- Es varen donar en préstec per alumnat vulnerable més
de 7.000 dispositius i connectivitat.
- Es varen instal·lar 277 aules digitals noves.

5101/21. El mes de maig de 2020 es va ordenar a IBISEC la
redacció del projecte d’ampliació de l’IES Llorenç Garcies i
Font, que es va interrompre quan es va detectar que prèviament
calia resoldre amb l’Ajuntament d’Artà i amb la DG Patrimoni
algunes qüestions referides a titularitat i la reparcel·lació dels
solars de l’institut i del CEIP Na Caragol. El setembre de 2020
es va signar un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per
resoldre aquestes qüestions i posteriorment es va tramitar la
inscripció de les finques corresponents al registre de la
propietat, actuació que va concloure el mes de juny de 2021.
Un cop resoltes aquestes qüestions prèvies, s’ha ordenat a
l’IBISEC que reprengui la redacció del projecte d’ampliació de
l’IES Llorenç Garcies i Font.

5102/21. Actualment es troba en redacció del projecte de
millora de l’accessibilitat del CEIP Son Juny amb un
pressupost estimat de 200.000€, i abans de final d’any està
previst disposar del projecte bàsic i durant el primer trimestre
de 2022 el projecte d’execució per procedir posteriorment a la
licitació de les obres.

5103/21. Per a la creació del Tribunal Administratiu de
Recursos Contractuals s’ha elaborat un estudi comparatiu amb
altres comunitats autònomes sobre el disseny d’estructura i
funcions.

5104/21. L’import efectiu que l’Ajuntament de Pollença ha
rebut és de 20.000€.

5105/21. No es va arribar a aprovar al Parlament.

5106/21. L’observatori del Comerç ha estat una reivindicació
històrica del sector que el Govern de les Illes Balears es va
comprometre a desenvolupar des del primer moment.
Malauradament, la distorsió a l’activitat comercial regular
produïda per la COVID-19 ens va obligar a redefinir un
projecte fonamental estadístic, a un d’altre de més proper als i
les comerciants de les nostres illes.

5107/21. S’han realitzat diverses accions de promoció de
manera coordinada amb els consells insulars des de l’AETIB.
Algunes d’aquestes participants han estat:
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- El V Congrés Nacional d’Ecoturisme de Menorca
- Naturwatch-Alcudia 2021
- Delta Birding Festival
- Salon International Du Patrimoine Culturel-Paris 
- ILTM Cannes

A més la conselleria ha col·laborat en la promoció turística
amb tots els consells insulars a cada fira turística on Balears ha
tingut presència:

- WTM Londres
- Routes Connected
- ITB Berlin 
- FITUR 2021
- World Routes Milan

En global, la conselleria ha invertit una suma molt major als
700.000€ esmentats durant aquest 2021 per col·laboració en la
promoció turística amb els consells insulars.

5108/21. No s’han pogut distribuir a causa de l’àmbit
competencial per part de la Conselleria de Turisme en tema de
costes i regeneració de platges.

Palma, 10 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 7174 i 7175/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a transmissions d'habitatges qualificat com
a protegits notificades d'acord amb l'article 75 quater de la
Llei d'habitatge i transmissions d'aquest tipus a Menorca.

Tantejos i retractes a transmissió HPP particulars (article 75
Llei 5/2018). Notificats des de 20/02/2020 fins a 31 de gener
de 2022.
Total autonòmic: 485. Total Menorca: 18

Palma, 8 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7568/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a empreses sancionades com a conseqüència de les
inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els
anys 2020 i 2021.

La informació que vostè demana és actualment competència
del Consell de Mallorca arrel del Decret 50/2021, de 13 de
desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquest Consell Insular que actualment exerceix
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria d’ordenació turística.

Li preg es posi en contacte amb aquesta institució per tal de
fer-li arribar la informació sol·licitada.

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

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 7903 i 7904/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a exigència dels 240 milions d'euros del Conveni
de Carreteres de 2004 i a reunions de la Comissió Mixta
entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana i el Govern de les Illes Balears per abonar els 240
milions esmentats.

El Govern de les Illes Balears mai ha deixat de reclamar els
240 milions d’euros pendents de cobrament del conveni de
carreteres de 2004, des de l’inici d’aquesta legislatura i durant
l’anterior.

S’ha reiterat aquesta petició davant el Ministeri d’Hisenda
gairebé a totes les reunions mantingudes, mitjançant cartes
adreçades a la ministra d’Hisenda i a la secretària d’Estat
d’Hisenda, a petició expressa del CPFF i mitjançant dossiers
lliurats a diferents reunions bilaterals mantingudes amb els
responsables del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

La Comissió Mixta entre el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern de les Illes Balears no
s’ha reunit per aquesta finalitat dins la legislatura 19/23.

Palma, 11 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 10859 a 10866/21, de la
diputada María Asunción Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
amb el conveni per a la transformació i el desenvolupament
de la xarxa d’estacions hidromètriques de la UIB a Eivissa,
a Formentera, a Mallorca i a Menorca.

Pel que fa a les accions dutes a terme en el conjunt de les
Illes Balears s’ha iniciat la tramitació per donar d’alta
d’activitat en domini públic-hidràulic a la Direcció General de
Recursos Hídrics de les 30 estacions hidromètriques de la
Xarxa MEDhyCON que ja tenia desplegades a diferents cursos
fluvials de l’illa de Mallorca. Aquestes estacions són
fonamentals per poder aplicar amb precisió una modelització
hidrològica que generi, amb fiabilitat, alertes en front de
potencials inundacions gràcies a la sèrie temporal de dades de
cabal a llarg termini (més de 10 anys).

A la vegada s’ha iniciat la creació de les telecomunicacions
en estreta col·laboració amb IBETEC mitjançant cobertura
LORAwan per a la transmissió de dades en temps real al llarg
de 2022.

A més, s’ha realitzat una intensa feina de camp per
determinar les ubicacions idònies hidrològicament parlant -és
a dir- que siguin útils per generar alertes d’inundació-, i s’ha

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-117.pdf#page=20
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-124.pdf#page=96
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iniciat la tramitació per a les noves estacions hidromètriques
que s’instal·laran a:

Eivissa:
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Fornàs (Eivissa).
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Buscastell (St. Antoni de Portmany).
1 estació hidromètrica al Torrent de Labritja/Riu de Santa
Eulària (St. Joan de Labritja).
1 estació hidromètrica al Torrent de Llavanera (St. Antoni
de Portmany).

Mallorca:
2 estacions hidromètriques i 1 estació meteorològica (ja
instal·lada) al Torrent de Ca n’Amer (St. Llorenç des
Cardassar).
2 estacions hidromètriques al Torrent de Canyamel (Artà).
6 estacions hidromètriques a la Conca de Palma (torrents de
Sa Riera, Sant Pere, s’Estret de Valldemossa, Alfàbia i
Coanegra).
2 estacions hidromètriques al Torrent Major de Sóller.

Menorca:
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
de Trebalúger (Ferreries).
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Mercadal.

També s’ha creat una plataforma web de gestió estadística
de les dades històriques de la Xarxa MEDhyCON, la qual
també es nodrirà de les dades en temps real quan les estacions
s’hagin integrat a la Xarxa IOTIB.

I referent a les previsions d’accions futures en el conjunt de
les Illes Balears, serien les següents:

- Instal·lació i connexió en temps real de les estacions
hidromètriques i meteorològiques:

1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Fornàs (Eivissa).
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Buscastell (St. Antoni de Portmany).
1 estació hidromètrica al Torrent de Labritja/Riu de Santa
Eulària (St. Joan de Labritja).
1 estació hidromètrica al Torrent de Llavanera (St. Antoni
de Portmany).
2 estacions hidromètriques i 1 estació meteorològica (ja
instal·lada) al Torrent de Ca n’Amer (St. Llorenç des
Cardassar).
2 estacions hidromètriques al Torrent de Canyamel (Artà).
6 estacions hidromètriques a la Conca de Palma (torrents de
Sa Riera, Sant Pere, s’Estret de Valldemossa, Alfàbia i
Coanegra).
2 estacions hidromètriques al Torrent Major de Sóller.
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
de Trebalúger (Ferreries).
1 estació hidromètrica i 1 estació meteorològica al Torrent
des Mercadal.

- Planificació de la instal·lació de noves estacions
hidromètriques i meteorològiques a totes les illes, en especial
esment a les conques de Campos, Manacor, Pollença, Santa
Ponça, Peguera i Inca.

- Integració a la plataforma Xarxa MEDhyCON de dades
meteorològiques de l’Agència Estatal de Meteorologia, tals
com temperatura de l’aire, precipitació i imatges de radar.
Igualment, dades de Balearsméteo, Wunderground i els
productes de Meteoclim.

- Disseny d’un panell de control on s’hi podrà visualitzar
dades en temps real i la previsió meteorològica i hidrològica
dels diferents punts de control de la xarxa fluviotorrencial.

- I la caracterització hidrològica de les conques vinculades
als torrents esmentats mitjançant sistemes d’informació
geogràfica per testejar la modelització hidrològica amb les
sèries històriques de cabal MEDhyCON.

Palma, 10 de febrer de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11815/21, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instruccions que han donat els superiors
jeràrquics del personal funcionari dels serveis d'Inspecció
en l'exercici de les seves tasques en matèria turística.

La immensa majoria de les actuacions realitzades
d’inspecció en matèria turística per part dels inspectors turístics
no es deriven de la instrucció de la direcció política, sinó que
estan reglades, derivant-se la majoria d’inspeccions de
reclamacions d’usuaris de serveis turístics, denúncies o les
visites que s’originen en la presentació de declaracions
responsables d’inici d’activitat.

Les instruccions o direccions marcades per la direcció
política no es remeten en documents oficials, sinó que es van
articulant en funció de tot el flux d’intercanvi d’informació
entre el personal funcionari i polític per tot tipus de mitjans.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11936/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a llista d'espera del
servei quirúrgic d'urologia de l'Hospital Son Espases.

A data 04/11/2021, hi ha 259 pacients a l’Hospital
Universitari Son Espases esperant intervenció al servei
d’Urologia.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-126.pdf#page=27
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Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11997/21, de la diputada
Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retinografies a Atenció Primària.

A Atenció Primària de Mallorca hi ha 2 retinògrafs ubicats
al CS Manacor i CS Coll d’En Rabassa.

Actualment, està disponible sol·licitar-la des dels centres de
salut de Llevant (CS Artà, CS Son Servera, CS Capdepera, CS
Manacor, CS Portocristo, CS Vilafranca, CS Santanyí, CS
Felanitx i CS Campos) i des de tres centres de Migjorn (CS
Escola Graduada, CS Coll d’En Rabassa i CS Trencadors).

Activitat 2020 i 2021:
ASMEN: 1 retinògraf
ASEF: 3 retinògrafs

Retinografies realitzades en total:
GAPM: 880
ASMEN: 125
ASEF: 1000

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 12282/21, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal docent de la CAIB que
cobra la carrera professional, 1.

Els cossos docents no universitaris en aquests moments no
cobren carrera professional si que cobren sexennis. El Ministeri
treballa en el desenvolupament de la carrera professional.

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

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 13187 a 13236/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a motius i objectius que 
expliquen l’augment de diversos programes amb diversos
codis en els pressuposts generals de la CAIB per a 2022.

La informació requerida està reflectida a la memòria
general i resums, les memòries de les seccions i dels programes
i els annexos dels Pressuposts Generals de la comunitat
autònoma per al 2022, a l’informe economicofinancer i l’Avanç
d’execució d’ingressos i despeses.

Aquí us adjuntam els enllaços per accedir-hi:

http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_to
m1.html

http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_to
m2.html
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_an
nex3.html
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/html/p04e.html

Així i tot, també tenen a la seva disposició els diaris de
sessions de la Comissions d’Hisenda i Pressuposts celebrades
al Parlament de les Illes Balears entre el dia 16 i 20 de
novembre de 2021, dels números 74 a 86.

Aquí us adjuntam l’enllaç per accedir-hi:

http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria
=38&year=2021

Palma, 11 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 13973 a 13978/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a ingressats amb una dosi
de vacunació, amb pauta completa de vacunació, que no
estan vacunats, amb una dosi de vacunació, amb pauta
completa de vacunació i sense vacunar.

Adjuntem les dades sol·licitades a cadascuna de les
preguntes. És important destacar que, al mes d’octubre, la
població de Balears, en funció del seu estat vacunal es
distribuïa de la manera següent:
- Persones amb 1 dosi (sense pauta completa): 18.522
- Persones amb pauta completa: 895.362
- Persones no vacunades: 120.983

El mes de novembre, les dades es distribuïen de la següent
manera:
- Persones amb 1 dosi (sense pauta completa): 18.624
- Persones amb pauta completa: 906.507
- Persones no vacunades: 109.736

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears amb una sola dosi de
la vacunació durant el mes d’octubre ha estat d’1,10%. Aquesta
dada implica una taxa de 5,39 hospitalitzats per 100.000
habitants. 

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears amb pauta completa
de vacunació durant el mes d’octubre 2021 ha estat de 48,35%.
Aquesta dada implica una taxa de 4,91 hospitalitzats per
100.000 habitants.

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears que no estan
vacunats durant el mes d’octubre 2021 ha estat de 50,55%.
Aquesta dada implica una taxa de 38,02 hospitalitzats per
100.000 habitants.

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears amb una sola dosi de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=33
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vacunació durant el mes de novembre 2021 ha estat de 1,26%.
Aquesta dada implica una taxa de 10,73 hospitalitzats per
100.000 habitants.

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears amb pauta completa
de vacunació durant el mes de novembre 2021 ha estat de
63,37%. Aquesta dada implica una taxa de 12,02 hospitalitzats
per 100.000 habitants

El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
als centres hospitalaris de les Illes Balears no vacunats durant
el mes de novembre 2021 ha estat de 35,47%. Aquesta dada
implica una taxa de 55,58 hospitalitzats per 100.000 habitants.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 14308 a 14310/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a jornades sobre
"L'alimentació com a motor de canvi sostenible" que es van
celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de maig.

1. 3.760,29€ en total. Malauradament no es disposa dels
conceptes desglossats tal i com es demana.

2. 1.518,55€ en total (IVA inclòs).

3. Ho va lamentar, com no pot ser d’una altra manera, ja que
ens agrada comptar sempre amb el sector a tots els nostres
actes, com és habitual per altra banda.

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
N)

A la Pregunta RGE núm. 14311/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interconnexió de tots els municipis de
Mallorca perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de
Palma.

El Govern de les Illes Balears no ha manifestat en cap
moment que interconnectarà tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.

Palma, 28 de gener de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 14312/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solució per als municipis de Menorca
similar a la interconnexió perquè puguin rebre aigua de la
dessaladora de Palma.

Així com el Govern de les Illes Balears no ha manifestat en
cap moment que interconnectarà tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma,
l’ABAQUA no ha previst tampoc una actuació similar per als
municipis de Menorca amb la dessaladora de Ciutadella.

Palma, 28 de gener de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 14313/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estudi per a una solució a Menorca
similar a la interconnexió prevista de tots els municipis de
Mallorca perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de
Palma.

Així com el Govern de les Illes Balears no ha manifestat en
cap moment que interconnectarà tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma,
l’ABAQUA no ha previst tampoc una actuació similar per als
municipis de Menorca amb la dessaladora de Ciutadella.

Palma, 28 de gener de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 14331/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals sanitaris en el servei
de Salut de les Illes Balears amb vacunats a la primera
pauta completa d'acord amb els grups i criteris de
vacunació contra la COVID-19.

Les persones en nòmina de l’Ibsalut que consten com no
vacunades són les següents:

Nòmina IBSALUT CIPAUT
HUSE 238

AT. HOSP. PONENT 238
HUSLL 132

AT. HOSP. MIGJORN 132
HMAN   70

AT. HOSP. LLEVANT   70

HCIN   68
AT. HOSP. TRAMUNTANA   68

GAPM 108
AP. SECTOR LLEVANT     8
AP. SECTOR MIGJORN   14
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AP. SECTOR PONENT   19
AP. SECTOR TRAMUNTANA     3
SERV. COM. AP. MALLORCA   64
ASEF 145
AP. ASEF EIVISSA   44

AT. HOSP. ASEF EIVISSA 101

FORMENTERA     15
AP ASEF FORMENTERA       8
AT. HOSP. ASEF FORMENTERA     7

ASMEN    87
AP ÀREA DE SALUT MENORCA    24
AT. H. ÀREA DE SALUT MENORCA    63

GAU-061    14
GERÈNCIA 061    12
GERÈNCIA 061 MALLORCA      1
GERÈNCIA 061 MENORCA      1

SERVEIS CENTRALS    15
SERVEIS CENTRALS      15

TOTAL GENERAL  892

Palma, 15 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 14367/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reclamació interposada pels docents de l'escola
concertada.

El 8 de setembre de 2021, es va rebre la papereta
presentada al Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears, en matèria de conflicte col·lectiu formulada pels
sindicats USO, STEI Intersindical, FSIE, UGT i CCOO, en la
qual sol·licitaven que s’abonàs la diferència entre el salari i els
seus endarreriments establert en les taules salarials dels anys
2020 i 2021, publicades el 27 de setembre de 2021, a què fa
referència el VII Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament
privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics
(que incorporen l’increment salarial del 2% i del 0,9%
respectivament), i el que consta a les taules salarials recollides
en l’annex 21s de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2020, i en l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2021, a les quals no s’han aplicat la
totalitat dels increments salarials esmentats.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional es va
posar en contacte amb els representants dels sindicats USO,
STEI Intersindical, FSIE, UGT i CCOO i els va informar del
contingut dels acords del Consell de Govern de 8 d’agost de
2020 (BOIB núm. 138, de 7 d’agost), de 4 de gener de 2021
(BOIB núm. 2, de 5 de gener) i 24 de maig de 2021 (BOIB
núm. 138, de 25 de maig) en els quals s’acordava que es
procedirà a l’abonament dels 2% del sou base de 2020 el mes
de gener de 2023 amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2020
i en aquest aspecte els representants dels sindicats es
manifestaren satisfets.

Els sindicats varen sol·licitar a la Mesa Tècnica de
l’Ensenyament Concertat de 2 de desembre de 2021, i també en
la del 13 de desembre de 2021, que es modificassin les taules
salarials que consten en l’annex 21 de la Llei 19/2019, de 30 de
desembre, i a l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre,
per tal que reculli el concepte salarial de sou base així com
consta en les taules salarials aprovades pel conveni col·lectiu
esmentat, amb el benentès que les quantitats incrementades es
descomptaran del concepte salarial “complement retributiu de
les Illes Balears” (CRIB), de manera que l’efecte econòmic de
la modificació serà zero.

El conseller d’Educació i Formació Professional presentarà
abans del 31 de gener de 2022 una proposta al Consell de
Govern de la modificació de l’annex 21 de la Llei 19/2019, de
30 de desembre, i l’annex 21 de la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, en el sentit d’igualar el concepte salarial de sou base
a les quanties aprovades pel VII Conveni d’empreses
d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment  amb
fons públics. No obstant això, l’increment que suposi aquesta
equiparació es descomptarà del concepte salarial “complement
retributiu de les Illes Balears” (CRIB), de manera que l’efecte
econòmic de la modificació serà zero. Tot l’anterior es realitza
de manera similar al que es va aplicar als funcionaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant l’Acord del
Consell de Govern de 4 de gener de 2021 ja esmentat, en
l’aplicació de l’apartat 2 de la disposició addicional primera de
la Llei 19/2019, de 30 de desembre.

El Govern s’ha compromès que el mes de gener de 2023,
els treballadors públics i el professorat de concertada
recuperarà de forma automàtica el decrement compensatori que
resulti de l’aplicació de la clàusula primera d’aquest acord, amb
efectes retroactius a l’1 de gener de 2020.

Palma, 19 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 14385/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
període de demora mitjà en la resolució dels expedients
relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per
particulars i que s'estan tramitant a la Direcció general de
Recursos Hídrics.

Hi ha una demora mitjana de 12 mesos i aquesta depèn del
tipus d’expedient (si no estan en zona inundable poden ser molt
ràpids), que les sol·licituds estiguin més o manco completes (a
més del 80% no es fan servir els models oficials per la qual
cosa no compten amb tota la informació) i la qualitat de la
documentació presentada que en molts casos no té en compte
el risc d’inundació.

Palma, 7 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 14386/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades
per particulars a la Direcció General de Recursos Hídrics,
durant el 2021, que s’han informat negativament.

No s’ha denegat cap per particulars. Sí s’han informat
deficiències als projectes d’edificacions a zones inundables que
no han tingut en compte aquest risc d’inundació, ni les mesures
de protecció adoptades als projectes.

Palma, 7 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 14387/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'empleats que es destinen a informar els
expedients de particulars relatius a llicències urbanístiques
que es tramiten a la Direcció general de Recursos Hídrics.

Hi ha 3 tècnics superiors al Servei de Gestió del
Departament Públic Hidràulic per informar aquests expedients.

Palma, 7 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 14388, 14390 i 14394/21, del
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a unitats bàsiques de salut i centres de
salut a l’illa d’Eivissa dels anys 2019, 2020 i 2021, i personal
de centres de salut i unitats bàsiques de salut de l’illa
d’Eivissa que no se’ls ha cobert la baixa per malaltia o
vacances durant el 2021.

Centres de salut i unitats bàsiques de l’illa d’Eivissa novembre
2021

7 centres de salut.
11 UBS, 4 tancades. 

Municipi d’Eivissa

Centre de Salut Can Misses: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 8 MF + 3 pediatres
Infermers: 7 + 3 pediatria
Administratius: 4 

Centre de Salut Vila: AP de dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous de
17:30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana i
festius 24 hores.

Metges: 8 MF + 2 pediatres
Infermers: 7 + 2 pediatria
Administratius: 5

UBS JESUS: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores. Dimarts,
dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 2
Infermers: 2
Administratius: 1

UBS PUIG DEN VALLS: Dilluns de 12.30 a 20 hores.
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Centre de Salut Es Viver: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 9 + 3 pediatria
Administratius: 6

Municipi de Sant Josep

Centre de Salut Sant Jordi: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15 hores.

Metges: 5 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 5 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

Centre de Salut Sant Josep: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15 hores.

Metges: 3 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 3 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

UBS CALA DE BOU: Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 20
hores. Dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 3
Infermers: 3
Administratius: 1

UBS SANT AGUSTÍ: TANCADA
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Antoni de Portmany

Centre de Salut Sant Antoni: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 11 + 3 pediatria
Administratius: 6

UBS SANT RAFEL: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANTA AGNÈS: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0
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UBS SANT MATEU: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Santa Eulària des Riu

Centre de Salut Santa Eulària: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 10 MF + 4 pediatres
Infermers: 8 + 4 pediatria
Administratius: 6

UBS SANTA GERTRUDIS: Dimecres de 18 a 20 hores.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres  de 8 a 11 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT MIQUEL: Dimecres de 12.30 a 20 hores.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15.30 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT CARLES: Dijous de 12.30 a 20 hores. Dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Joan

UBS SANT JOAN: Dilluns de 12.30 a 20 hores. Dimarts,
dimecres, dijous i divendres  de 8 a 15.30 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 1 (Ajuntament)

Centres de salut i unitats bàsiques de l’illa d’Eivissa novembre
2020

7 centres de salut.
11 UBS, 4 tancades

Municipi d’Eivissa

Centre de Salut Can Misses: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 8 MF + 3 pediatres
Infermers: 7 + 3 pediatria
Administratius: 4 

Centre de Salut Vila: AP de dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous de
17:30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana i
festius 24 hores.

Metges: 8 MF + 2 pediatres
Infermers: 7 + 2 pediatria
Administratius: 5

UBS JESUS: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores. Divendres
de 8 a 15.30 hores.

Metges: 2
Infermers: 2
Administratius: 1

UBS PUIG DEN VALLS: Dilluns de 12.30 a 20 hores. Els
altres dies de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Centre de Salut Es Viver: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 9 + 3 pediatria
Administratius: 6

Municipi de Sant Josep

Centre de Salut Sant Jordi: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 5 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 5 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

Centre de Salut Sant Josep: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 3 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 3 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

UBS CALA DE BOU: Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 20
hores. Dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 2
Infermers: 2
Administratius: 1

UBS SANT AGUSTÍ: TANCADA
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Antoni de Portmany

Centre de Salut Sant Antoni: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 11 + 3 pediatria
Administratius: 6

UBS SANT RAFEL: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANTA AGNÈS: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT MATEU: Tancada.
Metges: 1
Infermers: 1
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Administratius: 0

Municipi de Santa Eulària des Riu

Centre de Salut Santa Eulària: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 10 MF + 4 pediatres
Infermers: 9 + 4 pediatria
Administratius: 6

UBS SANTA GERTRUDIS: Dimecres de 18 a 20 hores.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres  de 8 a 11 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT MIQUEL: Dimecres de 12.30 a 20 hores.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15.30 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT CARLES: Dijous de 12.30 a 20 hores. Dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Joan

UBS SANT JOAN: Dilluns de 12.30 a 20 hores. Dimarts,
dimecres, dijous i divendres  de 8 a 15.30 hores. 
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 1 (Ajuntament).

Centres de salut i unitats bàsiques de l’illa d’Eivissa novembre
2019
7 centres de salut.
11 UBS, 4 tancades. 

Municipi d’Eivissa

Centre de Salut Can Misses: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 8 MF + 3 pediatres
Infermers: 7 + 3 pediatria
Administratius: 4 

Centre de Salut Vila: AP de dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous de
17:30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana i
festius 24 hores.

Metges: 8 MF + 2 pediatres
Infermers: 7 + 2 pediatria
Administratius: 5

UBS JESUS: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores. Divendres
de 8 a 15.30 hores.

Metges: 2
Infermers: 2
Administratius: 1

UBS PUIG DEN VALLS: Dilluns de 12.30 a 20 hores. Els
altres dies de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Centre de Salut Es Viver: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 9 + 3 pediatria
Administratius: 6

Municipi de Sant Josep

Centre de Salut Sant Jordi: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 5 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 5 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

Centre de Salut Sant Josep: De dilluns a dijous de 8 a 20 hores.
Divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 3 MF + 1,5 pediatra
Infermers: 3 + 1,5 pediatria
Administratius: 3

UBS CALA DE BOU: Dilluns i dijous de 8 a 20 hores.
Dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 2
Infermers: 2
Administratius: 1

UBS SANT AGUSTÍ: Dijous de 12.30 a 15.30 hores.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Antoni de Portmany

Centre de Salut Sant Antoni: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 11 MF + 3 pediatres
Infermers: 11 + 3 pediatria
Administratius: 6

UBS SANT RAFEL: Dimarts i dijous de 8 a 11 hores.
Dilluns i dimecres de 8 a 15.30 hores. Dimecres de 12.30 a
20 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANTA AGNÈS: Dijous de 11.30 a 15.30 hores.
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT MATEU: Dimarts de 11.30 a 15.30.
Metges: 1

Infermers: 1
Administratius: 0
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Municipi de Santa Eulària des Riu

Centre de Salut Santa Eulària: De dilluns a dijous de 8 a 20
hores. Divendres de 8 a 15.30 hores. SUAP de dilluns a dijous
de 17.30 a 8 hores. Divendres de 15 a 9 hores. Cap de setmana
i festius 24 hores.

Metges: 10 MF + 4 pediatres
Infermers: 9 + 4 pediatria
Administratius: 6

o UBS SANTA GERTRUDIS: Dimecres de 18 a 20
hores. Dilluns, dimarts, dijous i divendres  de 8 a 11 hores. 
Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT MIQUEL: Dimecres de 12.30 a 20 hores.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15.30 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

UBS SANT CARLES: Dijous de 12.30 a 20 hores. Dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15.30 hores.

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 0

Municipi de Sant Joan

UBS SANT JOAN: Dilluns de 12.30 a 20 hores. Dimarts,
dimecres, dijous i divendres  de 8 a 15.30 hores. 

Metges: 1
Infermers: 1
Administratius: 1 (Ajuntament).

Adjuntam la relació d’agendes no substituïdes (repartiment
o bloquejos) en CS i UBS de l’any 2021, per mes, comença al
maig (quan es van iniciar les vacances.

Els CS Sant Josep i CS Sant Jordi principalment es van
poder substituir, a excepció d’algun dia, que es detalla.

Unitats bàsiques i CS Sant Jordi principalment es van poder
substituir, a excepció d’algun dia, que es detalla.

Unitats bàsiques i CS Formentera agost i setembre van ser
els únics mesos que algunes agendes no es van poder substituir.

A) Centres de Salut

CS Can Misses
Maig 0, juny 5, juliol 5, agost 7, setembre 3, octubre 5,
novembre 4 i desembre 6

CS Vila
Maig 4, juny 15, juliol 40, agost 37, setembre 53, octubre 19,
novembre 11 i desembre 28

CS Es Viver
Maig 4, juny 16, juliol 8, agost 10, setembre 14, octubre 20,
novembre 8 i desembre 16

CS Sant Jordi

Maig 0, juny 3, juliol 0, agost 1, setembre, octubre, novembre
i desembre 0

CS Sant Josep
Maig i juny 0, juliol 6, agost 10, setembre 2, octubre, novembre
i desembre 0

CS Sant Antoni
Maig 12, juny 6, juliol 8, agost 15, setembre 8, octubre 3,
novembre 10 i desembre 20

CS Santa Eulària
Maig 0, juny 15, juliol 30, agost 31, setembre 34, octubre 27,
novembre 11 i desembre 2

CS Formentera
Agost 21, setembre 1

B) Unitats bàsiques de salut

UBS Jesus
Agost 2, setembre 1

UBS Puig d’En Valls
Agost i setembre 0

UBS Cala de Bou
Agost i setembre 0

UBS Sant Rafel/Sant Mateu/Santa Agnès
Agost i setembre 0
UBS Santa Gertrudis
Agost 4 i setembre 0

UBS Sant Carles
Agost i setembre 0

UBS Sant Joan
Agost i setembre 0

UBS Sant Miquel
Agost 4 i setembre 0

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 14391/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de
Menorca el mes de novembre de 2019.

Centre Horari Metges Inferme
ria/
Aux.

Ad
m.

CS Dalt Sant Joan
(Maó) 08-20 h 13 13/2 6

US Sant Lluís (Sant
Lluís) 08-15h 2 3/1 2

Cs Verge del Toro
(Maó) 08-20h 6 6/2 4
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US Es Castell (Es
Castell)

08-15h – Dimecres
13-20h 5 4/1 2

CS Es Banyer
(Alaior) 08-20h 6 5/1 5

US Es Mercadal (Es
Mercadal)

08-15h. Dilluns:
13-20h 2 2 2

Consultori Fornells
(Fornells)

Dilluns 13.30-15h.
Dimecres:
08-10.30h. Dijous:
08-10.30h.
Divendres: 13-15h 1 1 1

Consultori Cala’n
Porter (Cala En
Porter)

Dimecres: 18-20h.
Divendres: 12-15h 1 1 0

Cs Ferreries
(Ferreries) 08-22h 4 3/1 3

Us Es Migjorn (Es
Migjorn)

Dilluns 08-11.30h.
Dimecres:
15-17.30h.
Divendres: 8-11.30 2 1 1

Cs Canal Salat
(Ciutadella) 08-20h 16 16/1 15

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 14392/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de
Menorca el mes de novembre de 2020.

Centre Horari Metges Inferme
ria/
Aux.

Ad
m.

CS Dalt Sant Joan
(Maó) 08-20 h 13 13/2 6

US Sant Lluís (Sant
Lluís) 08-15h a partir d'abril 2 3/1 2

Cs Verge del Toro
(Maó) 08-15h a partir d'abril 6 6/2 4

US Es Castell (Es
Castell) 08-15h a partir d'abril 5 4/1 2

CS Es Banyer
(Alaior) 08-20h 6 5/1 5

US Es Mercadal (Es
Mercadal)

08-15h. a partir
d'abril 2 2 2

Consultori Fornells
(Fornells)

Dilluns 13.30-15h.
Dimecres:
08-10.30h. Dijous:
08-10.30h.
Divendres: 12-15h
Fins al març
A partir de juliol
dilluns 12-15h i
dimecres 8-11h 1 1 1

Consultori Cala’n
Porter (Cala En
Porter)

Dimecres: 18-20h.
Divendres: 12-15h
fins a març.
Dimecres a partir de
juliol 12-15h
Divendres a partir de
novembre 18-20h

1 1 0

Cs Ferreries
(Ferreries) 08-22h 4 3/1 3

Us Es Migjorn (Es
Migjorn)

Dilluns 08-11.30h.
Dimecres:
15-17.30h.
Divendres: 8-11.30h 2 1 1

Cs Canal Salat
(Ciutadella) 08-20h 16 16/1 15

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 14393/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de
Menorca el mes de novembre de 2021.

Centre Horari Metges Inferme
ria/
Aux.

Ad
m.

CS Dalt Sant Joan
(Maó) 08-20 h 13 13/2 6

US Sant Lluís (Sant
Lluís) 08-15h 2 3/1 2

Cs Verge del Toro
(Maó) 08-15h 6 6/2 4

US Es Castell (Es
Castell) 08-15h 5 4/1 2

CS Es Banyer
(Alaior) 08-20h 6 5/1 5

US Es Mercadal (Es
Mercadal)

08-15h.
2 2 2

Consultori Fornells
(Fornells)

Dilluns 12-15h.
Dimecres 8-11h. 1 1 1

Consultori Cala’n
Porter (Cala En
Porter)

Dimecres 18-20h.
Divendres 8.30-12h 1 1 0

Cs Ferreries
(Ferreries) 08-20h 4 3/1 3

Us Es Migjorn (Es
Migjorn)

Dilluns 08-20h.
Dimarts 12-15h
Dimecres: 13-180h
Divendres: 8-13h 2 1 1

Cs Canal Salat
(Ciutadella) 08-20h 16 16/1 15

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 14395/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal de centres de salut i unitats bàsiques de salut a
l'illa de Menorca que no se'ls ha cobert la baixa per
malaltia o vacances durant el 2021.

Centre Facultatius sense
cobertura de

baixa per
malaltia o
vacances

Personal
d'infermeria sense
cobertura de baixa

per malaltia o
vacances

Cs Dalt Sant Joan (Maó) 1 0

US Sant Lluís (Sant Lluís) 0 0

Cs Verge del Toro (Maó) 0 0

US Es Castell (Es Castell) 1 1

CS Es Banyer (Alaior) 1 0

US Es Mercadal (Es Mercadal) 1 0

Consultori Fornells (Fornells) 1 0

Consultori Cala En Porter (Cala En
Porter)

1 0

Cs Ferreries (Ferreries) 1 0

Us Es Migjorn
(Es Migjorn)

0 0

Cs Canal Salat (Ciutadella) 0 1

Aclariment: les baixes d’ILT es cobreixen de manera nominal,
però les vacances es cobreixen en proporció dos per un dels
facultatius mentre la resta de personal d’infermeria es
cobreixen la majoria d’ocasions de manera individual.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 810/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Medi Ambient i Territori, sobre la contaminació de les
aigües de la badia de Palma a causa dels abocaments
d'aigües residuals sense depurar o amb depuració deficient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.2 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 urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Amb motiu del procediment judicial
que s'instrueix en el Jutjat d'Instrucció núm. 12 de Palma, s'ha

tengut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, que
un informe de la Fiscalia i diversos estudis constaten que les
aigües residuals contaminen la badia de Palma.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 841/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori, sobre les notícies
publicades en les quals la Fiscalia responsabilitza el Govern
balear dels abocaments d'aigües fecals a la badi de Palma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2022, conformement amb l'article 46.2 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 conseller de Medi
Ambient i Territori per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1044/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant del
Consell de la Joventut de les Illes Balears sobre la posició
del Consell en relació amb el Projecte de llei de polítiques
de joventut de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 d'un representant del
Consell de la Joventut de les Illes Balears per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Atès l'estat de tramitació del Projecte
de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 846, 833 i 826/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, i per la diputada Margalida Durán i Cladera, també del
Grup Parlamentari Popular, relatives 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, a gestió de
la COVID per part del Govern a la sisena onada i a gestió dels
contagis de COVID a les aules i rendiment escolar, per les
preguntes RGE núm. 1253, 1254 i 1255/22, relatives a  nova
normativa turística via "decretazo", a consens en relació amb
el Decret llei de turisme i a tancament del CEO de Sa Serra a
Sant Antoni , respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Admissió del Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual

s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes
de concessió de serveis de transport públic regular de
persones per carretera d'ús general durant l'any 2021
(RGE núm. 1277/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia16 de febrer de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.
20, de 8 de febrer de 2022, el Decret llei 1/2022, de 7 de
febrer, de pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els
efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels
contractes de concessió de serveis de transport públic regular
de persones per carretera d'ús general durant l'any 2021,
acorda, conformement amb els articles 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament de la
cambra, de preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la
validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Admissió del Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual

s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears (RGE
núm. 1278/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia16 de febrer de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.
20, de 8 de febrer de 2022, el Decret llei 2/2022, de 7 de
febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció
de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears,
acorda, conformement amb els articles 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament de la
cambra, de preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la
validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 16 de febrer de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Maria I. Rodríguez Anglada com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular
del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
cessament de la Sra. Maria I. Rodríguez Anglada, amb DNI
núm.*****60L, com a personal eventual adscrita al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 21 de febrer de 2022, mitjançant
l’escrit RGE núm.1271/2022, de 14 de febrer de 2022.

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El cessament de la Sra. Maria I. Rodríguez Anglada, amb
DNI núm.******60L, com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des del dia 21
de febrer de 2022.

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

Interposició de recursos

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

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

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

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

Palma, 15 de febrer de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Pedro Martínez Dopico com a personal eventual
adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Ciudadanos
del Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Patricia Guasp Barrero, portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant l’escrit RGE núm. 958/2022, de 10 de
febrer, sol·licita el nomenament del Sr. Pedro Martínez Dopico,
amb DNI núm. ******22Y, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Ciudadanos que ocuparà
una plaça de la modalitat E, amb efectes econòmics i
administratius de dia 20 de febrer de 2022 i amb unes
retribucions de 20.791,26€ anuals.

La Sra. Patricia Guasp Barrero declara que el Sr. Pedro
Martínez Dopico realitzarà funcions de personal eventual i la
seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i
feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

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

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El nomenament del Sr. Pedro Martínez Dopico, amb DNI
núm. ******22Y, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Ciudadanos amb efectes
econòmics i administratius des del dia 20 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, 14 de febrer de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 744/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 745/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 746/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 747/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 748/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als bombers de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 749/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de Protecció Civil d'Eivissa dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 750/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de Protecció Civil de Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 751/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de Protecció Civil de Mallorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 752/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanisme que regeix a l'EBAP per oferir la formació als voluntaris de Protecció Civil de Menorca dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	RGE núm. 753/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals d'Eivissa.
	RGE núm. 754/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals de Formentera.
	RGE núm. 755/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals de Mallorca.
	RGE núm. 756/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals de Menorca.
	RGE núm. 757/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials de policies locals d'Eivissa.
	RGE núm. 758/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de Formentera.
	RGE núm. 759/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de Mallorca.
	RGE núm. 760/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a oficials de policies locals de Menorca.
	RGE núm. 761/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a subinspector a Eivissa.
	RGE núm. 762/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a subinspector a Formentera.
	RGE núm. 763/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a subinspector a Mallorca.
	RGE núm. 764/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per a subinspector a Menorca.
	RGE núm. 765/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de coordinació als quals ha assistit el director general d'Emergències i Interior l'any 2021.
	RGE núm. 766/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de formació per a aspirants a policies locals.
	RGE núm. 767/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de capacitació per a comandaments de policies locals.
	RGE núm. 768/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs de capacitació per a comandaments de policies locals durant l'any 2022.
	RGE núm. 792/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de 2019 a 2022 a la nova escola de Sa Pobla.
	RGE núm. 793/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de 2019 a 2022 a la nova escola de Campos.
	RGE núm. 794/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de 2019 a 2022 en el nou centre educatiu a Inca.
	RGE núm. 795/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a CEIP de Sa Pobla.
	RGE núm. 798/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a atenció a urgències i emergències a Ciutadella.
	RGE núm. 799/22, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a atenció a urgències i emergències a Ciutadella.
	RGE núm. 811/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon de sanejament.
	RGE núm. 812/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a indemnitzacions a entitats i administracions públiques que presten servei de depuració d'aigües residuals.
	RGE núm. 813/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a manteniment de depuradores.
	RGE núm. 814/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves infraestructures.
	RGE núm. 815/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon de sanejament (II).
	RGE núm. 848/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
	RGE núm. 849/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de S'Albufera de Mallorca.
	RGE núm. 850/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de Mondragó.
	RGE núm. 851/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.
	RGE núm. 852/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de Sa Dragonera.
	RGE núm. 853/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 854/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural de la península de Llevant.
	RGE núm. 855/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 856/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme a les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent.
	RGE núm. 857/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme a la Reserva natural de S'Albufereta.
	RGE núm. 858/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Monument natural de les fonts Ufanes.
	RGE núm. 859/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Monument natural del torrent de Pareis.
	RGE núm. 860/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2020 per dur a terme al Parc natural maritimoterrestre d'Es Trenc-Salobrar de Campos.
	RGE núm. 861/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
	RGE núm. 862/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de S'Albufera de Mallorca.
	RGE núm. 863/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de Mondragó.
	RGE núm. 864/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.
	RGE núm. 865/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de Sa Dragonera.
	RGE núm. 866/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 867/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural de la península de Llevant.
	RGE núm. 868/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 869/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent.
	RGE núm. 870/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en la Reserva natural de S'Albufereta.
	RGE núm. 871/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Monument natural de les fonts Ufanes.
	RGE núm. 872/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Monument natural del torrent de Pareis.
	RGE núm. 873/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2020 en el Parc natural maritimoterrestre Es Trenc- Salobrar de Campos.
	RGE núm. 874/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
	RGE núm. 875/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de S'Albufera de Mallorca.
	RGE núm. 876/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de Mondragó.
	RGE núm. 877/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.
	RGE núm. 878/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de Sa Dragonera.
	RGE núm. 879/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 880/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural de la península de Llevant.
	RGE núm. 881/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 882/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme a les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent.
	RGE núm. 883/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme a la Reserva natural de S'Albufereta.
	RGE núm. 884/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Monument natural de les fonts Ufanes.
	RGE núm. 885/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Monument natural del torrent de Pareis.
	RGE núm. 886/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió que hi havia pressupostada l'any 2021 per dur a terme al Parc natural maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
	RGE núm. 887/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
	RGE núm. 888/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de S'Albufera de Mallorca.
	RGE núm. 889/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de Mondragó.
	RGE núm. 890/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de S'Albufera d'Es Grau.
	RGE núm. 891/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de Sa Dragonera.
	RGE núm. 892/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 893/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural de la península de Llevant.
	RGE núm. 894/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 895/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en les reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i dels illots de Ponent.
	RGE núm. 896/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en la Reserva natural de S'Albufereta.
	RGE núm. 897/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Monument natural de les fonts Ufanes.
	RGE núm. 898/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Monument natural del torrent de Pareis.
	RGE núm. 899/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió executada l'any 2021 en el Parc natural maritimoterrestre d'Es Trenc- Salobrar de Campos.
	RGE núm. 902/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a expulsió d'indigents a l'estació intermodal de Palma.
	RGE núm. 919/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integrants de la comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 920/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de l'elecció dels integrants de la comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 921/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retribucions dels integrants de la comissió de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de la subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 922/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  oferta de línia de subvencions amb finalitat investigadora per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 923/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  justificació de les subvencions atorgades per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 924/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació dels projectes d'investigació de l'àrea d'humanitats i cultura subvencionats per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	RGE núm. 928/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  recaptació del cànon de sanejament 1991-2014.
	RGE núm. 929/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  recaptació del cànon de sanejament 2015-2018.
	RGE núm. 930/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  indemnitzacions a entitats i administracions públiques que presten servei de depuració d'aigües des de 1991 a 2014.
	RGE núm. 931/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  indemnitzacions a entitats i administracions públiques que presten servei de depuració d'aigües des de 2015 a 2018.
	RGE núm. 932/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  manteniment de depuradores, anys 1991 a 2014.
	RGE núm. 933/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  manteniment de depuradores, anys 2015 a 2018.
	RGE núm. 934/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves infraestructures des de 1991 a 2014.
	RGE núm. 935/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves infraestructures des de 2015 a 2018.
	RGE núm. 936/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon de sanejament 1991 a 2014.
	RGE núm. 937/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recaptació del cànon de sanejament 2015 a 2018.
	RGE núm. 1038/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment anual en depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2020.
	RGE núm. 1039/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment anual en depuració d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant 2021.
	RGE núm. 1040/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel cànon de sanejament d'aigua de l'any 2020 a les Illes Balears.
	RGE núm. 1041/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació pel cànon de sanejament d'aigua de l'any 2021 a les Illes Balears.
	RGE núm. 1042/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2020.
	RGE núm. 1043/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió real en sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2021.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1253/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nova normativa turística via "decretazo".
	RGE núm. 1254/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb el Decret llei de turisme.
	RGE núm. 1255/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del CEO de Sa Serra a Sant Antoni.
	RGE núm. 1318/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a OSP entre Menorca i Barcelona.
	RGE núm. 1320/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a repartiment equitatiu entre oferta hotelera o lloguer turístic en el possible decreixement.
	RGE núm. 1321/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost destinat a programes de l'Ens Públic IB3 Ràdio i Televisió.
	RGE núm. 1322/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatge assequible per a joves.
	RGE núm. 1323/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions d'abastament de peix.
	RGE núm. 1324/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reivindicacions preferents del Govern a la Conferència de Presidents de 25 de febrer.
	RGE núm. 1325/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del combustible a les Illes Balears.
	RGE núm. 1326/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances.
	RGE núm. 1327/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una zona de quarantena en el port d'Eivissa per preservar l'illa d'espècies invasores.
	RGE núm. 1328/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les dues promocions de l'IBAVI del carrer Borja Moll de Maó.
	RGE núm. 1329/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels joves a les Illes Balears.
	RGE núm. 1330/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Ciutadella.
	RGE núm. 1331/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de les mascaretes.
	RGE núm. 1332/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria turística a les Illes Balears.
	RGE núm. 1333/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes Balears.
	RGE núm. 1334/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a telèfon de cita prèvia de l'Ibsalut.
	RGE núm. 1335/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a investigació d'abusos a menors tutelades.
	RGE núm. 1336/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a zeladors expulsats de la llista d'interins.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 684/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per evitar les contínues caigudes del sistema DALET, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 769/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació de proximitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 778/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment del pressupost d'IB3 per a l'any 2022 per a internalització de treballadors, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 939/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a solucions al greuge comparatiu existent entre els treballadors de programes i els informatius a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 948/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió a IB3 Ràdio del partit disputat pel tenista Rafael Nadal a la final de l'Open d'Austràlia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 949/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes audiències a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 972/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector audiovisual de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 779/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconeixement automàtic de la condició de beneficiari del bo social d'electricitat, del bo social tèrmic i del futur abonament social als serveis de comunicacions als receptors de l'Ingrés Mínim Vital, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 785/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gratuïtat del telèfon per obtenir cita prèvia a l'Ibsalut, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 903/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un lloc web específic per donar transparència a la gestió del cànon de sanejament, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 917/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls a la creació d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 951/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lloguer der vacances a plataformes digitals, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 952/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla integral i Xarxa de dones gitanes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 1035/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als treballadors autònoms, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 1036/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa de Formentera, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 1037/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement, revisió i actualització de les indemnitzacions per resident del personal en actiu del sector públic estatal destinat a les Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1251/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència en el cànon de sanejament, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 4966 i 4967/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a elaboració de la llista de festes tradicionals amb animals que se celebrin a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 5088 a 5108/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a grau de compliment de les esmenes d’El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l’augment de la partida destinada a l’Institut d’Indústries Culturals, als ajuts per a l’adquisició de maquinària moderna per a la indústria balear, a vals d’aparcament per incentivar el comerç de proximitat, a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes, a la millora del manteniment i conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca, a dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial o concurs públic d’adquisició d’habitatges, a la reforma del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc de Cabrera, a la planificació del transport escolar postobligatori, a la implantació de la formació dual en comerç, a la contractació d’especialistes en educació especial als centres educatius, als a
	A les Preguntes RGE núm. 7174 i 7175/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a transmissions d'habitatges qualificat com a protegits notificades d'acord amb l'article 75 quater de la Llei d'habitatge i transmissions d'aquest tipus a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 7568/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses sancionades com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els anys 2020 i 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 7903 i 7904/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a exigència dels 240 milions d'euros del Conveni de Carreteres de 2004 i a reunions de la Comissió Mixta entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern de les Illes Balears per abonar els 240 milions esmentats.
	A les Preguntes RGE núm. 10859 a 10866/21, de la diputada María Asunción Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme amb el conveni per a la transformació i el desenvolupament de la xarxa d’estacions hidromètriques de la UIB a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11815/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instruccions que han donat els superiors jeràrquics del personal funcionari dels serveis d'Inspecció en l'exercici de les seves tasques en matèria turística.
	A la Pregunta RGE núm. 11936/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a llista d'espera del servei quirúrgic d'urologia de l'Hospital Son Espases.
	A la Pregunta RGE núm. 11997/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retinografies a Atenció Primària.
	A la Pregunta RGE núm. 12282/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal docent de la CAIB que cobra la carrera professional, 1.
	A les Preguntes RGE núm. 13187 a 13236/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a motius i objectius que  expliquen l’augment de diversos programes amb diversos codis en els pressuposts generals de la CAIB per a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 13973 a 13978/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a ingressats amb una dosi de vacunació, amb pauta completa de vacunació, que no estan vacunats, amb una dosi de vacunació, amb pauta completa de vacunació i sense vacunar.
	A les Preguntes RGE núm. 14308 a 14310/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de maig.
	A la Pregunta RGE núm. 14311/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interconnexió de tots els municipis de Mallorca perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 14312/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució per als municipis de Menorca similar a la interconnexió perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 14313/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi per a una solució a Menorca similar a la interconnexió prevista de tots els municipis de Mallorca perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 14331/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals sanitaris en el servei de Salut de les Illes Balears amb vacunats a la primera pauta completa d'acord amb els grups i criteris de vacunació contra la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14367/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació interposada pels docents de l'escola concertada.
	A la Pregunta RGE núm. 14385/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a període de demora mitjà en la resolució dels expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per particulars i que s'estan tramitant a la Direcció general de Recursos Hídrics.
	A la Pregunta RGE núm. 14386/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per particulars a la Direcció General de Recursos Hídrics, durant el 2021, que s’han informat negativament.
	A la Pregunta RGE núm. 14387/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre d'empleats que es destinen a informar els expedients de particulars relatius a llicències urbanístiques que es tramiten a la Direcció general de Recursos Hídrics.
	A les Preguntes RGE núm. 14388, 14390 i 14394/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa d’Eivissa dels anys 2019, 2020 i 2021, i personal de centres de salut i unitats bàsiques de salut de l’illa d’Eivissa que no se’ls ha cobert la baixa per malaltia o vacances durant el 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 14391/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 14392/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 14393/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques de salut i centres de salut a l’illa de Menorca el mes de novembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 14395/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de centres de salut i unitats bàsiques de salut a l'illa de Menorca que no se'ls ha cobert la baixa per malaltia o vacances durant el 2021.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 810/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre la contaminació de les aigües de la badia de Palma a causa dels abocaments d'aigües residuals sense depurar o amb depuració deficient.
	RGE núm. 841/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre les notícies publicades en les quals la Fiscalia responsabilitza el Govern balear dels abocaments d'aigües fecals a la badi de Palma.
	RGE núm. 1044/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença urgent d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears sobre la posició del Consell en relació amb el Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 846, 833 i 826/22.
	Admissió del Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general durant l'any 2021 (RGE núm. 1277/22).
	Admissió del Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22).



	4. INFORMACIONS
	Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Maria I. Rodríguez Anglada com a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Pedro Martínez Dopico com a personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears.



