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B) RGE núm. 2420/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·legacions al projecte
de modificació del Reglament general de Costes.
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C) RGE núm. 2421/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Reglament
general de Costes.
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G) RGE núm. 2506/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació econòmica
al GOB Menorca per a la publicació i l'edició del llibre de pintura infantil La platja és viva.
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H) RGE núm. 2520/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria
Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (1).
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I) RGE núm. 2521/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria
Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (2).
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J) RGE núm. 2522/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria
Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (3).
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K) RGE núm. 2523/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria
Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (4).
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L) RGE núm. 2524/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament a
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental per les actuacions a l'estació depuradora d'aigües residuals de Ferreries.
8502
M) RGE núm. 2525/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de diverses
actuacions a l'estació depuradora d'aigües residuals de Ferreries.
8502
N) RGE núm. 2526/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat dels llots
de la depuradora de Ferreries a un dipòsit de seguretat a la península.
8502
O) RGE núm. 2527/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avaries a les
instal·lacions de depuració que causen impacte a la Platja Gran de Ciutadella.
8502
P) RGE núm. 2528/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació i millora
de les instal·lacions de depuració a la Platja Gran de Ciutadella.
8503
Q) RGE núm. 2529/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
revisió i inversions de millora a diverses instal·lacions de depuració a Ciutadella.
8503
R) RGE núm. 2536/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a publicitat de la
"Rafa Nadal School" amb logotip del Govern de les Illes Balears.
8503
S) RGE núm. 2540/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la Conselleria
d'Educació amb la Rafa Nadal International School.
8503
T) RGE núm. 2541/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports amb la Rafa Nadal International School.
8503
U) RGE núm. 2542/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la Direcció General
de Comunicació amb la Rafa Nadal International School.
8504
V) RGE núm. 2554/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajudes a la construcció
d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients previst al Reial decret 853/2021.
8504
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W) RGE núm. 2555/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajudes a les actuacions
de rehabilitació a escala de barri previst al Reial decret 853/2021.
8504
X) RGE núm. 2556/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa de suport a les oficines
de rehabilitació previst al Reial decret 853/2021.
8504
Y) RGE núm. 2557/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda a les actuacions
de rehabilitació a escala d'edifici previst al Reial decret 853/2021.
8504
Z) RGE núm. 2558/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda a les actuacions
de millora de l'eficiència energètica en habitatges previst al Reial decret 853/2021.
8505
AA) RGE núm. 2559/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda a l'elaboració
del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació previst al Reial decret 853/2021.
8505
AB) RGE núm. 2560/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball amb la Rafa Nadal International School.
8505
AC) RGE núm. 2561/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8505
AD) RGE núm. 2562/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8505
AE) RGE núm. 2563/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8505
AF) RGE núm. 2564/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AG) RGE núm. 2565/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AH) RGE núm. 2566/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AI) RGE núm. 2567/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AJ) RGE núm. 2568/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AK) RGE núm. 2569/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8506
AL) RGE núm. 2570/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AM) RGE núm. 2571/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AN) RGE núm. 2572/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AO) RGE núm. 2573/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AP) RGE núm. 2574/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AQ) RGE núm. 2575/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
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AR) RGE núm. 2576/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8507
AS) RGE núm. 2577/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AT) RGE núm. 2578/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AU) RGE núm. 2579/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AV) RGE núm. 2580/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AW) RGE núm. 2581/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AX) RGE núm. 2582/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8508
AY) RGE núm. 2583/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de
coneixements de llengua catalana acreditats.
8509
AZ) RGE núm. 2604/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat percebuda
per la comunitat autònoma des de 2016 en concepte d'1% cultural.
8509
BA) RGE núm. 2612/22, de la diputada Gloria Pilar Santiago i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a servei
d'ambulància a Sant Josep de Sa Talaia.
8509
BB) RGE núm. 2615/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals sanitaris (I).
8509
BC) RGE núm. 2616/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals sanitaris (II).
8509
BD) RGE núm. 2617/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals sanitaris (III).
8509

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2623/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la normativa
reguladora del preu del lloguer a les Illes Balears de la línia adoptada pel Tribunal Constitucional en relació amb la llei catalana.
8510
B) RGE núm. 2624/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per pal·liar
el greu problema de la pujada del gasoil en el sector pesquer.
8510
C) RGE núm. 2625/22, rectificada amb l'escrit RGE núm. 2638/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a mesures per mitigar les conseqüències socials i econòmiques de l'encariment dels costs del transport marítim.
8510
D) RGE núm. 2677/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
confiscació de béns que els oligarques russos tenen a Balears.
8510
E) RGE núm. 2678/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a avenços en patologia dual.
8510
F) RGE núm. 2679/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per alleujar
els problemes ocasionats per l'increment del cost dels carburants en el sector del transport.
8511
G) RGE núm. 2680/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avenços en
patologia dual.
8511
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H) RGE núm. 2681/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació del fons de capital risc que
va anunciar la presidenta durant el debat de política general d'octubre de 2020.
8511
I) RGE núm. 2682/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació entre la
conselleria i el FOGAIBA sobre les ajudes a la pesca.
8511
J) RGE núm. 2683/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta dels transportistes.
8511
K) RGE núm. 2684/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
necessitats de les persones refugiades procedents d'Ucraïna.
8511
L) RGE núm. 2685/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic en els
municipis de Santa Eugènia i Santa Maria.
8512
M) RGE núm. 2686/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència en relació amb
el nomenament del director de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
8512
N) RGE núm. 2687/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recàrrega de
l'aqüífer de Migjorn a Menorca.
8512
O) RGE núm. 2688/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "pelotazos urbanísticos" en
el nou PGOU de Palma.
8512
P) RGE núm. 2689/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió sanitària per
a aquesta Setmana Santa.
8512
Q) RGE núm. 2690/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la invasió russa a
Ucraïna sobre el sector turístic de les Illes Balears.
8512
R) RGE núm. 2691/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura de l'atenció
oncològica a l'Hospital de Formentera.
8513
S) RGE núm. 2692/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a treball amb l'Obra
Cultural Balear.
8513
T) RGE núm. 2693/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a campanya
feminista a l'estació intermodal.
8513
U) RGE núm. 2694/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques
per alleujar la pujada de preus que afronten famílies, empreses, autònoms i treballadors.
8513

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2360/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures que s'han pres per
evitar les contínues caigudes del sistema DALET, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
8513
B) RGE núm. 2499/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost destinat
a tres professionals de la informació per a la cobertura de l'invasió d'Ucraïna, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
8514
C) RGE núm. 2509/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a desequilibris entre els salaris dels treballadors d'IB3 que nodreixen l'ens de programes, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8514
D) RGE núm. 2513/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla per
incrementar audiències, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8514
E) RGE núm. 2516/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a introducció de
programes infantils a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8514
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F) RGE núm. 2517/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a introducció de
debats polítics que afecten els diferents consells insulars, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
8514
G) RGE núm. 2518/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
del contracte de Dalton Audiovisual, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8514
H) RGE núm. 2531/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515
I) RGE núm. 2532/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de la cultura
i el nostre patrimoni a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515
J) RGE núm. 2533/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en favor de la igualtat entre
homes i dones, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515
K) RGE núm. 2534/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subtitulació a IB3TV,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515
L) RGE núm. 2535/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de la COVID a
l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515
M) RGE núm. 2538/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cobertura
de la invasió russa a Ucraïna, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8515

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2392/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de la xarxa d'aigües residuals de Formentera, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8516
B) RGE núm. 2443/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Conferència sobre el
futur d'Europa, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
8516
C) RGE núm. 2498/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla de xoc per combatre l'escalada de preus a
conseqüència de la guerra d'Ucraïna, davant la Comissió d'Economia.
8517
D) RGE núm. 2601/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a taxonomia climàtica
UE, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8521
E) RGE núm. 2610/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a urgència del règim fiscal especial per a les Illes Balears
davant l'escalada de preus, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
8521

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 12841/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places d'oposició del personal sanitari durant el període de juliol 2019 a novembre 2021.
8523
B) A les Preguntes RGE núm. 13092 a 13141/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a indicadors en els quals es basa l'estimació d'un augment a la recaptació de diversos imposts i a motius que expliquen la
baixada de diversos programes dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022.
8523
C) A les Preguntes RGE núm. 13237 a 13253/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a motius que expliquen l'augment dels programes 111C i 111D dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2022, a partides en els pressuposts de 2022 per a una baixada del rebut de la llum, a estudis i treballs tècnics del programa
Promoció i Serveis de Cultura, a criteris d'adjudicació de la partida destinada a particulars de la Direcció general de Política Lingüística,
a partides d'equiparació del plus d'insularitat, a previsió pressupostària per a la creació i el funcionament de l'Agència Balear de Salut
Pública, a previsió de partides per atendre costs d'execució de la sentència del TS sobre la nul·litat d'adjudicació de farmàcies i a
modificació d'instruments fiscals a la Memòria dels pressuposts 2022 i la seva aplicació en el sector privat.
8523
D) A la Pregunta RGE núm. 14384/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per particulars que estan pendents d'informar per la Direcció General de Recursos Hídrics
a dia 10 de desembre de 2021.
8524
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E) A la Pregunta RGE núm. 14399/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositiu EDUCOVID (2) protocols.
8524
F) A la Pregunta RGE núm. 14400/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositiu EDUCOVID (3) recursos operatius d'atenció a les consultes d'usuaris.
8524
G) A la Pregunta RGE núm. 14401/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora en la realització de la prova PCR COVID19 a usuaris derivats a través del dispositiu EDUCOVID.
8524
H) A la Pregunta RGE núm. 14405/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID19 a l'àmbit educatiu a la sisena onada de la pandèmia (3) a alumnat amb necessitats educatives especials.8525
I) A la Pregunta RGE núm. 14452/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncia de la família Rotger Miró per la demora en la realització d'una prova diagnòstica per patologia greu de la pacient Francisca
Miró, de Menorca.
8525
J) A la Pregunta RGE núm. 14542/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demores i cures a les proves PCR sol·licitades als alumnes de centres educatius.
8525
K) A la Pregunta RGE núm. 14564/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'ajuda que s'han sol·licitat per subvencionar les inversions en explotacions del sector dels
fruits secs l'any 2021.
8525
L) A la Pregunta RGE núm. 14575/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions o informes que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2020 per zones inundables. 8525
M) A la Pregunta RGE núm. 14576/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'autorització o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria de Medi Ambient
l'any 2020.
8526
N) A la Pregunta RGE núm. 14577/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'autorització o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria de Medi Ambient
l'any 2021.
8526
O) A la Pregunta RGE núm. 14578/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions o informes que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2021 per zones inundables. 8526
P) A la Pregunta RGE núm. 14579/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps transcorregut entre la petició d'informe o autorització per zones inundables i la seva emissió per part de la Conselleria
de Medi Ambient.
8526
Q) A la Pregunta RGE núm. 14580/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a any d'entrada de la petició dels informes o autoritzacions a zones inundables emesos per la Conselleria de Medi Ambient.
8526
R) A la Pregunta RGE núm. 148/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a construcció d'habitatge regulat.
8526
S) A les Preguntes RGE núm. 151 i 152/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a places
d'aparcaments de l'IBAVI a Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal a 29 de març de 2021 i a 11 de gener de 2022.
8527

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2380/22, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2272/21, relativa a avaluació
de les mesures per millorar la competència en llengua estrangera de l'alumnat dels centres educatius sostinguts amb fons públics de les
Illes Balears.
8527

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2471, 2467 i 2464/22.

8528

B) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 560/22.

8528
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C) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 12815/21.

8528

4. INFORMACIONS
A) Assistències dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponents als quart i
cinquè períodes de sessions de la X legislatura.
8528
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a Ciutadella, d’almenys un dia a la setmana, mentre no es
doti l’oficina de l’IBAVI de Menorca d’una persona més.

1. PLE DEL PARLAMENT

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a constituir,
conjuntament, un grup de treball que elabori un informe
que:
a) analitzi les normes que impedeixen limitar la compra
de propietats immobles per part d’estrangers a les Illes
Balears;
b) proposi alternatives per modificar-les;
c) estudiï els casos i les experiències que existeixen en
l’àmbit europeu i internacional en aquesta matèria; i
d) extregui les conclusions aplicables a la problemàtica
de les Illes Balears.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2060/22, relativa a política en matèria d'habitatge, amb
les esmenes RGE núm. 2226, 2227 i 2228/22, i quedà
aprovada la següent:

El grup de treball, que haurà de comptar forçosament amb
el Govern de les Illes Balears, haurà de lliurar l’informe als
grups parlamentaris.

RESOLUCIÓ
A)

En cas que en el termini màxim de tres mesos no s’hagi
constituït aquest grup de treball de forma mixta entre el
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears, serà el
Govern de les Illes Balears qui constituirà de forma
imminent aquest grup per tal d’elaborar un informe amb els
requisits exposats als apartats a), b), c) i d).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, en el termini de sis mesos, un índex de
referència dels preus d’habitatge que permeti tenir
informació sobre els preus del lloguer a tots els punts de
l’arxipèlag i la seva evolució.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a licitar, durant l’any 2022, la construcció de
les promocions d’habitatges de protecció oficial previstes
a Sant Lluís i a Santa Anna (Es Castell).

A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els esforços en la construcció
d’habitatges de protecció oficial a Menorca, per tal de
donar resposta a la demanda existent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a determinar reglamentàriament, en el termini
de sis mesos, les situacions de manteniment dels
subministraments bàsics, d’acord amb el previst a l’article
43 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes
Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, en el termini de tres mesos,
el Registre d’habitatges protegits previst a l’article 71 de la
Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la inspecció per determinar si els
habitatges efectivament desocupats consten en el Registre
d’habitatges desocupats, d’acord amb l’article 40 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar insistint en la política de cessió
d’habitatges desocupats de grans tenidors, d’acord amb el
que preveu l’article 42 de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d’habitatge de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir de forma immediata, i com a molt
en el termini de tres mesos, l’atenció presencial de l’IBAVI

8487

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 març de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 461/22, relativa a participació activa del
franquisme a l'Holocaust i l'extermini nazi, i quedà aprovada,
amb l'esmena RGE núm. 2409/22, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix el
patiment dels jueus refugiats del nazisme i de les seves
famílies que foren expulsats els anys quaranta de les Illes
Balears per ser considerats com a “indesitjables de la Nova
Espanya”.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix i condemna la
participació implícita i activa del franquisme en l’Holocaust
nazi amb la deportació de més de 9.700 espanyols i
espanyoles a camps de concentració nazi.
3. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix el
patiment de les víctimes balears que foren deportades a
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camps de concentració nazi, la majoria de les quals eren
republicanes que foren declarades pel franquisme i pel
nazisme com “apàtrides”.

RESOLUCIÓ
B)

4. El Parlament de les Illes Balears honora i reconeix les
figures d’Irene i Ernst Heinemann, jueus afincats a Palma,
coneguts com “els Àngels del barri del Terreno”, que a
causa de l’ordre de José Finat i Escrivá de Romaní se
suïcidaren un dia abans de la data límit de la seva expulsió.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, com més aviat millor, a l’estudi de la viabilitat de la
implantació a les Illes Balears de la jornada laboral de
quatre dies setmanals a totes les empreses del sector privat,
amb atenció especial a serveis i hostaleria.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca feta
per les entitats memorialistes i per investigadors i
investigadores a les Illes Balears, així com tota la feina
desenvolupada per la Comissió de Fosses i Desapareguts i
la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics,
tant en la investigació sobre la participació del franquisme
a l’Holocaust com en polítiques públiques de
reconeixement institucional a les seves víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, que, en el cas que l’estudi de viabilitat de la jornada
laboral de quatre dies anunciat a l’apartat anterior consideri
viable la seva implementació, posi en marxa un pla pilot de
la jornada laboral de quatre dies setmanals a empreses del
sector privat de les Illes Balears que, consensuat amb els
agents socials i econòmics i fonamentat en la contractació
a jornada completa i el respecte als drets de les persones
treballadores, inclogui el sector hostaler a causa del gran
pes que ocupa dins el mercat laboral del nostre territori.

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

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

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a:
a) Aprofundir en la investigació sobre refugiats nazis durant
el franquisme a les Illes Balears i a la resta de l’Estat
espanyol i que aquests estudis es facin públics i es traslladin
a les autoritats alemanyes corresponents.
b) Retirar sense dilacions indegudes els honors concedits
pel règim franquista a Adolf Hitler amb el “título de Gran
Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperial de las
Flechas Rojas”, i traslladar aquest acord a les autoritats
alemanyes corresponents.
c) Incorporar als currículums escolars i extracurriculars la
memòria democràtica de les nostres illes per tal de donar a
conèixer la història de les persones jueves expulsades de les
Illes Balears i de les republicanes assassinades a camps de
concentració nazi, així com la participació i la connivència
del règim franquista amb el nazisme i amb la perpetuació de
l'Holocaust.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 816/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'Atenció primària a les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant la diputada Isabel Maria Borrás i
Rosselló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Salut i Consum. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

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

Palma, 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11604/21, relativa a jornada laboral de
quatre dies, i quedà aprovada, amb les esmenes RGE núm.
2406 i 2407/22, la següent:

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de març de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 900/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge.
Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
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Palma, 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2155/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en la política
turística, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
B) RGE núm. 2148/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb el Decret llei de turisme, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.
C) RGE núm. 2144/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'infermeres que falten a la nostra
comunitat per tenir les ràtios necessàries, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
D) RGE núm. 2158/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
suficiència de la ràtio de professionals sanitaris, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
E) RGE núm. 2145/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a beneficis per al sector
agricultor i ramader que proporcionarà a Formentera la nova
PAC, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.
F) RGE núm. 2153/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
del PGOU de Palma en el petit comerç, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
G) RGE núm. 2150/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de places
disponibles a la ruta OSP Menorca-Madrid, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
H) RGE núm. 2151/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret llei
de turisme, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
I) RGE núm. 2152/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de llei de benestar animal, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
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J) RGE núm. 2149/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals de les Illes Balears, que contestà
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
K) RGE núm. 2154/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de
l'obligatorietat de les mascaretes, que contestà la consellera de
Salut i Consum.
L) RGE núm. 2146/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a OSP entre Menorca i
Barcelona, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
M) RGE núm. 2143/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a competències de costes, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
N) RGE núm. 2160/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a consens de
la llei turística, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
O) RGE núm. 2221/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del
Govern per pal·liar l'escalada de preus, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 2156/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en benefici dels
ciutadans i les empreses, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de març de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
Q) RGE núm. 2161/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
beneficis de la nova llei turística des del punt de vista de la
Conselleria de Transició, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
R) RGE núm. 2157/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grau de
digitalització a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura.
S) RGE núm. 2305/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la
depuradora de Sa Pobla, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.
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T) RGE núm. 2284/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuda humanitària urgent als refugiats de la guerra
d'Ucraïna, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

AF) RGE núm. 2283/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a recuperació del Servei d'ensenyament del català, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

U) RGE núm. 2295/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a efectes previsibles de
la difusió del joc entre els joves, que contestà el vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
memòria Democràtica.

AG) RGE núm. 2308/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
presumpte cas de corrupció, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

V) RGE núm. 2301/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les noves infraestructures educatives previstes en el Pla
d'Infraestructures, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.
W) RGE núm. 2304/22, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de
la sequera a l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

AH) RGE núm. 2296/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fórmula
d'aplicació de la voluntat del Govern de les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AI) RGE núm. 2307/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de polítiques
per fomentar la natalitat a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

X) RGE núm. 2309/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora de
la vida de les dones, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.
Y) RGE núm. 2294/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a línia
d'acció del Govern pel que fa a la crisi humanitària d'Ucraïna,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.
Z) RGE núm. 2300/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quadernet
que està sent distribuït als col·legis de les Illes Balears sobre
protecció mediambiental de la mar, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.
AA) RGE núm. 2302/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Menorca
fora del PERTE turístic, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2022, rebutjà el Punt 1 de la Moció RGE núm.
2060/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política en
matèria d'habitatge, amb el resultat següent: vots emesos 53,
vots a favor 2, vots en contra 22 i abstencions 30.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

AB) RGE núm. 2303/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de
formació professional anunciat per al municipi d'Es Castell, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.
AC) RGE núm. 2306/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a explicacions
públiques sobre l'anomenat "cas Varadero", que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
AD) RGE núm. 2297/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes
NextGen-EU prevists per a Formentera, que contestà el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
AE) RGE núm. 2298/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a central tèrmica de Maó, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de març de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 2209/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria de transparència i bon govern, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 57, vots a favor 27, vots en contra
30 i abstencions 0.
• Punts 3: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 30
i abstencions 3.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
C)
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre Ucraïna.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2022, conformement amb l'article 204 del
Reglament de la cambra, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida 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 (RGE núm. 1388/22).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 2 de març de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar 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 (Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 22 d’11 de febrer de 2022).
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional del Parlament
de les Illes Balears sobre Ucraïna
Ordre de Publicació
El Parlament de les Illes Balears expressa la seva rotunda
condemna cap als atacs del govern de Vladímir Putin sobre la
sobirania i la integritat d'Ucraïna, considerant inacceptables les
accions militars iniciades i sol·licita una resposta coordinada en
el marc de la Unió Europea i les Nacions Unides per tal de
recuperar la via diplomàtica, preservar el dret internacional i
protegir la població civil.
Així mateix, mostram solidaritat i suport cap al poble ucraïnès,
cap a tots els ciutadans ucraïnesos establerts a les Illes Balears,
així com a tots els illencs que es troben en territori d'Ucraïna.

D)
Tramitació com a projecte de llei pel procediment
d'urgència del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures
urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de
les Illes Balears (RGE núm. 1388/22).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
2 de març de 2022, acordà, per 55 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció, que el Decret llei 3/2022 esmentat es tramités
com a projecte de llei pel procediment d'urgència.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

S’exigeix, així mateix, la creació d'un corredor humanitari per
als civils refugiats que el conflicte pugui causar i s’ofereixen
les Illes Balears com a terra d'acollida de la població ucraïnesa
forçada a l’abandonament de la seva terra.

Ordre de Publicació

Per tot això, es demana el cessament immediat dels atacs
militars i de la invasió per part de Rússia.
E)
Ordre de Publicació
B)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2161 i 2157/22.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 2 de març de 2022, quedaren ajornades per a la propera
sessió plenària les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, i Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a beneficis de la nova llei
turística des del punt de vista de la Conselleria de Transició i
a digitalització a les Illes Balears, respectivament.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2299/22.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 8 de març de 2022, quedà ajornada per a la propera sessió
plenària la pregunta esmentada, presentada per la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a bretxa digital entre els nostres majors.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

8492

BOPIB núm. 147 - 18 de març de 2022
l’elaboració d’estratègies transversals i eficaces d’actuació
interdepartamentals a nivell autonòmic i insular.

2. COMISSIONS PARLAMENT

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera coordinada amb les entitats del
voluntariat i la Plataforma del Voluntariat de les Illes
Balears es procedeixi a realitzar l'estudi de l'activitat del
voluntariat i de les persones voluntàries abans de la
finalització de l'any 2022, i que aquest estudi sigui presentat
en el primer trimestre de 2023.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5562/21, relativa a inclusió del català en el nou DNI
electrònic europeu, i quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i particularment el Ministeri de l'Interior a incorporar
de manera immediata la llengua catalana i la resta de
llengües cooficials de l'Estat, en el nou model de DNI
electrònic europeu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a garantir la possibilitat que els ciutadans i les
ciutadanes puguin adreçar-se a les administracions de l'Estat
de forma telemàtica en qualsevol de les llengües cooficials
de l'Estat, seguint l'esperit de la mateixa Constitució i del
compliment dels compromisos adquirits amb la signatura de
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5984/21, relativa a diagnòstic de la situació del
voluntariat a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix expressament
la important labor que exerceixen les persones que realitzen
l'acció voluntària dins dels programes de les entitats del
voluntariat, i constata expressament, la seva acció
transcendental durant la pandèmia de la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
realitzar un estudi diagnòstic de la situació del voluntariat
a les Illes Balears, com a instrument necessari per a

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6075/21, relativa a equiparar els permisos de naixement
i lactància, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure les iniciatives legislatives necessàries
perquè en el cas de les famílies monoparentals o
monomarentals el progenitor o la progenitora pugui gaudir
de 32 setmanes en els supòsits de naixement, adopció,
acolliment o guarda amb fins d’adopció, perquè no hi hagi
una situació de discriminació i pitjor condició dels menors
en funció de la família en què hagin nascut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure les iniciatives legislatives necessàries
perquè, en el supòsit de famílies monoparentals o
monomarentals, els progenitors o les progenitores del
menor nascut, adoptat, acollit o sota guarda d’adopció
puguin gaudir d’un permís de dues hores diàries per a cura
dels lactants, equiparant així els drets d’aquests menors amb
els que tenen els infants de les famílies biparentals.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4970/21, relativa a impuls a la consecució d'un institut per a
Son Ferriol, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la implantació d’un programa de
detecció de talents musicals als centres educatius a través de
visites de professorat del conservatori als primers cursos de
primària.

D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fixar l'Institut de Son Ferriol com una de
les seves prioritats de construcció i posada en marxa de
nous equipaments educatius.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a plantejar a l'Ajuntament de Palma la
utilització del mecanisme previst a l'article 3 del Decret Llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora
i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a fi i efecte que la conselleria iniciï el més
aviat possible la redacció i l'aprovació del projecte d'institut
a Son Ferriol.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a plantejar a l'Ajuntament de Palma
fórmules de col·laboració i coordinació a fi i efecte de
realitzar la dotació de serveis dels terrenys on s'ha d'ubicar.
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A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de març de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11876/21, relativa a
implantació d'un servei d'al·lergologia a les Illes Balears, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)

A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure, en el marc de l’elaboració del nou
Pla Estratègic de la Conselleria de Salut 2021–2026,
l’impuls progressiu del servei d’al·lergologia, d’acord amb
l’existència i la disponibilitat real dels i les professionals
d’aquesta especialitat i amb l’objectiu d’atendre la demanda
de tots aquells pacients que precisen, pròpiament, aquesta
atenció.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14050/21, relativa a ensenyament musical, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la coordinació amb les escoles de
música establertes al territori de les Illes Balears i amb les
administracions competents, per tal que molts d’aquests
centres puguin oferir ensenyaments reglats de música.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de març de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11929/21, relativa a estratègia
de vacunació per a la prevenció de la meningitis, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a les escoles de música per tal
d’afavorir els estudis reglats de música a municipis
allunyats de conservatoris oficials, sense que
necessàriament suposi l’eliminació dels ensenyaments de
música no reglats que actualment ofereixen aquests centres:
el mateix centre pot oferir les dues vies d’ensenyament
reglat i no reglat.

RESOLUCIÓ

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els ajuntaments de les Illes Balears a donar
difusió als mitjans de comunicació i als centres educatius
del període d’inscripció i proves d’accés als conservatoris
i les escoles municipals de música.

G)
1. El Parlament de les Illes Balears constata:
a) La necessitat de visibilitzar la meningitis i d'actuar en
la tasca de prevenció de la malaltia.
b) La necessitat de dotar de mitjans i recursos el Servei
de Salut de les Illes Balears per fer efectiu el diagnòstic
precoç.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir el full de ruta de l'OMS “Derrotar la
meningitis abans del 2030” i a dur a terme les mesures
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necessàries per emprendre els objectius que l'OMS
estableix.

Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears constata que els
especialistes en medicina pediàtrica recomanen i les
famílies sol·liciten la vacunació davant de la meningitis B
i de la tetravalent davant de la meningitis A, C, W i Y, en
la dosi que correspon al primer any del naixement dels
nens.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11659/21, relativa a impuls d'un urbanisme i una
mobilitat amb perspectiva de gènere, i quedà aprovada la
següent:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que inclogui la vacuna contra la meningitis B i la
vacuna davant de la meningitis A, C, W i Y al calendari
vacunal infantil i, si procedeix com a conseqüència
d'aquesta inclusió, sol·licita al Govern de les Illes Balears
la inclusió al calendari oficial de vacunacions de la vacuna
contra la meningitis B i de la vacuna tetravalent davant de
la meningitis A, C, W i Y, en la dosi corresponent al primer
any de naixement dels nens, a partir de gener de 2022; així
com l’adopció de les mesures oportunes per dotar
pressupostàriament dels recursos econòmics per a la seva
posada en marxa.

RESOLUCIÓ
I)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en col·laboració amb els consells insulars, els
ajuntaments i l'IB-Dona, a impulsar la perspectiva de gènere
en el disseny de la mobilitat, l'habitatge, l'urbanisme,
l'ordenació territorial i l'espai públic.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10870/21, relativa a punts de recàrrega de vehicles
elèctrics a les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de març de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 410/22, relativa a
promoció per part de l'Estat de productes
desestacionalitzadors, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
J)

RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per
actualitzar els convenis de la xarxa MELIB (Mobilitat
elèctrica a les Illes Balears), amb els ajuntaments adherits,
i adaptar-los a la situació actual.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar fórmules per agilitar la gestió del
manteniment i la reparació dels punts de càrrega de la xarxa
MELIB (Mobilitat elèctrica a les Illes Balears).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures per unificar el pagament de
tots els punts de recàrrega de les Illes Balears, de manera
que amb una app o targeta es pugui operar en tots els punts.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que en les campanyes promocionals on hi ha les
Illes Balears reforci la imatge de productes diferenciadors
com el turisme cultural, l’esportiu, el lingüístic, el
gastronòmic, el de compres, el MICE i el Wellness, entre
d’altres.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incloure a l’apartat de “Plans per a tots els
gustos” de la web spain.info més informació dels productes
turístics i de les experiències que es poden trobar a les Illes
Balears a qualsevol època de l’any.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de març de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14493/21, relativa
a modernització i viabilitat del sector pesquer, i quedà
aprovada la següent:
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amb les esmenes RGE núm. 2275, 2276 i 2277/22, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
L)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar promocionant i impulsant la
figura de la mediació familiar con a eina ràpida i eficaç en
la resolució de conflictes familiars.

RESOLUCIÓ
K)

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar els canvis normatius que siguin necessaris
per implementar un servei de mediació obligatori, previ a
l’inici dels tràmits judicials en assumptes de família, sempre
que sigui viable i sense delicte.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure al projecte de Pol Marí d’R+D+I de
l’ecosistema de l’Autoritat Portuària la veu del sector
pesquer afectat com a veu imprescindible per al
desenvolupament dels objectius del projecte i per al major
aprofitament de les sinergies que se’n derivin.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a dignificar i reconèixer la professionalitat
dels mediadors que participen en el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears, mitjançant l’equiparació
progressiva dels seus honoraris amb els de la resta de
mediadors estatals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir una comunicació constant amb el
sector en la gestió dels Fons Estructurals Europeus FEMPA
per al període 2021-2026.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el bons
resultats obtinguts gràcies als Grups d’Acció Local de
Pesca a les Illes de Menorca, Eivissa i Formentera i
considera convenient l’ampliació del seu abast a totes les
Illes Balears, instant el Govern de les Illes Balears a
contribuir a la renovació i l’activació de les estratègies de
desenvolupament local participatiu de pesca per al període
2021-2026 i a un aprofitament amb èxit dels Fons
Europeus.

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

Ordre de Publicació

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la seva reivindicació per al
reconeixement de la reducció de l’esforç pesquer ja
realitzada pel sector a les Illes Balears i, per tant, per tal
que la reducció exigida per a l’any 2022 i els següents en el
desplegament del Pla Multianual arran del Reglament
Europeu UE 2019/1022, sigui del 0% per al sector pesquer
de les Illes Balears.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2084/22, relativa a 8 de març en favor dels drets
humans de les dones i nines afganeses, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar en la mesura de les possibilitats la
lluita contra els excessos que es puguin produir a les aigües
interiors de les Illes Balears tant de recreatius com de
professionals, en favor de la sostenibilitat de la pesca a les
Illes Balears.

M)

A la seu del Parlament, 8 de març 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 març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 273/22, relativa a impuls de la mediació familiar,

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu ferm
suport a la població afganesa davant el cop d’Estat perpetrat
pel grup armat talibà.
2. El Parlament de les Illes Balears suma la seva veu a la
defensa de les dones afganeses, exigint que es garanteixin
tots els seus drets fonamentals, especialment el dret a
l'educació, al treball remunerat i a la llibertat de circulació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya perquè de la mà de la comunitat internacional
exigeixi garantir l’accés a les nines i dones a tots els nivells
educatius sense discriminació; així com reobrir les
universitat i les escoles secundàries per a les nines i dones
i proporcionar fons urgents per finançar un pla educatiu
coordinat per a tots els nins i les nines d’Afganistan.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Govern d’Espanya, la Unió Europea i
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l’Organització de les Nacions Unides a no reconèixer el
règim talibà com a legítim govern d’Afganistan, impedint
que tinguin un seient en organismes internacionals mentre
no garanteixin els drets del seu poble, especialment de les
dones i nines.
A la seu del Parlament, 8 de març 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 març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5120/21, relativa a augment dels auxiliars administratius als
centres educatius d'Infantil i Primària, amb les esmenes RGE
núm. 2272, 2273 i 2274/22, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

RESOLUCIÓ
O)
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a modificar el
programa GESTIB perquè permeti indicar totes les
excepcionalitats de l’alumne per tal d’aconseguir una
atenció personalitzada de les seves necessitats i
característiques.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

RESOLUCIÓ
N)

Ordre de Publicació
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Educació i Formació Professional a crear i
dotar, abans del començament del nou curs 2022-2023, 115
noves places d’auxiliars administratius que suposaria la
contractació progressiva, com a mínim, d’un auxiliar
administratiu per a cada centre docent d’educació infantil
i primària de les Illes Balears, que s’anirien incorporant de
forma progressiva durant el curs 2022-2023.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a dotar econòmicament
les 49 places d’auxiliars administratius per als CEIP, que ja
estan creades i a impulsar la seva ocupació per al pròxim
curs 2022-2023.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a promoure l’ocupació
de les places d’auxiliar administratiu als CEIP, ja que estan
creades i dotades econòmicament, abans de l’inici del
pròxim curs 2022-2023.
A la seu del Parlament, 8 de març de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
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 març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6379/21, relativa a modificació del programa GestIB que
permeti el registre de més d'una excepcionalitat, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 2061/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort,
formulada pel diputat Joan Mas i Tugores, ambdós del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació de
proximitat IB3.
B) RGE núm. 2118/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rellançament de la plataforma
BON DIA TV.
C) RGE núm. 2063/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
producció audiovisual pròpia.
D) RGE núm. 2079/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius
per a l'any 2022.
E) RGE núm. 2121/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
formulada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, ambdós del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a beneficis de
la internalització del personal d'IB3.
F) RGE núm. 2116/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais de tertúlia
per a joves.
G) RGE núm. 2117/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de nous
continguts.
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H) RGE núm. 2119/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Menorca, Regió
Gastronòmica Europea 2022.

8497

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

I) RGE núm. 2080/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió a IB3 Ràdio del partit disputat pel tennista Rafael
Nadal a la final de l'Open d'Austràlia.
J) RGE núm. 2121/22, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
internalització del personal.
K) RGE núm. 2081/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes
audiències a IB3 Ràdio.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Decaïment de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 2062 i 2115/22.
A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2022, quedaren
decaigudes les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
i Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a mesures que s'han pres per
evitar les contínues caigudes del sistema DALET i a nombres
de sèries de ficció que té previst enregistrar enguany IB3
Televisió per emetre l'any 2023.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de març de 2022, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 455/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a turisme accessible i universal, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Acord de compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial sobre el Pla general de ports de les Illes Balears
(RGE núm. 9707/21).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de
2022, s'acordà, per assentiment, la compareixença esmentada,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de març de 2022, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 14374/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reforma de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 2.
Palma, a 16 de març 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 març de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 2488/22, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria de consum
energètic (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política general del Govern en matèria de consum
energètic.

organigrama la Direcció General d'Infància, Joventut i
Famílies, sobre la seva política general en matèria de família.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la caiguda de la
taxa de natalitat es fa necessària la implantació urgent de
polítiques que fomentin la natalitat, amb mesures transversals
enfocades a millorar les condicions de les famílies, eixos
vertebradors de la nostra societat. Per tant és necessari i urgent
que el Govern expliqui a la cambra la seva política general al
respecte.

Motivació del procediment d'urgència: L'escalada constant en
els preus del combustible i de l'energia dels darrers mesos és la
causa que motiva la tramitació d'aquesta interpel·lació pel
procediment d'urgència. A continuació s'enllaça una notícia a
premsa per entendre la magnitud de la problemàtica (El País,
7 de març): "La luz fulmina su récord histórico en España: el
precio mayorista se dispara hasta los 545 euros por megavatio
hora."
https://elpais.com/economia/2022-03-07/la-luz-fulmina-surecord-historio-en-espana-545-euros-por
Palma, a 9 de març de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

Palma, a 9 de març de 2022
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 març de 2022, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria tributària
i, concretament, en relació amb el seu posicionament en
relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma
tributària (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 Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general en matèria tributària i,
concretament, sobre el seu posicionament en relació amb
l'informe del comitè d'experts per a la reforma tributària
entregat recentment al Ministeri d'Hisenda i que incideix sobre
la tributació autonòmica.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
econòmica que estam patint i el constant increment de preus, es
fa necessari conèixer les mesures que el Govern pensa adoptar
en matèria tributària i el seu posicionament en relació amb
l'informe del comitè d'experts sobre la reforma tributària que
afecta la tributació autonòmica.
Palma, a 9 de març de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 2491/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria de família
(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 d'Afers Socials i
Esports, com a conselleria que té integrada en el seu

A)
RGE núm. 2618/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d'habitatge, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 900/22.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 900/22,
relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a implantar fórmules que donin plena
seguretat i confiança als propietaris que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer. En aquest sentit, s’apostarà per
la contractació d’assegurances privades que garanteixin als
propietaris el cobrament immediat de les rendes impagades i les
indemnitzacions pels desperfectes que s’hagin pogut ocasionar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la resta d’administracions públiques competents en la
matèria, a facilitar, modificant les normes urbanístiques si
escau, el destí del sòl urbà o urbanitzable actualment existent,
per tal que pugui dedicar-se a la construcció d’habitatges per
als ciutadans de les Illes Balears amb rendes mitjanes i baixes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar l’índex de intensitat d’ús residencial amb
la finalitat de permetre la construcció de més habitatges sense
consumir més territori, així com agilitar la tramitació
d’expedients amb la finalitat de que les llicències d’obra en sòl
urbà es concedeixin en un termini màxim de 3 mesos.
4. El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació parlamentaria al Congrés dels Diputats a
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modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació
il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims
propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles
en un termini màxim de 24 hores.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que totes les noves promocions HPO de l'IBAVI
disposin com a mínim d'un pis per a famílies nombroses.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a compartir, amb caràcter obligatori, el registre per illes
dels pisos desocupats perquè els consells insulars i els
ajuntaments hi tinguin accés directe per poder ajudar i
col·laborar a posar en circulació de forma àgil els pisos que es
troben fora del mercat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un tipus reduït del 4% a l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
modalitat de transmissions patrimonials oneroses per a la
compra d’habitatge habitual a les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar l’import i els límits de la deducció per
arrendament d’habitatge a l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF) i crear una nova deducció a aquest
mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer d’habitatge permanent.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar una veritable política d’habitatge per als
joves i, concretament, a dur a terme les següents actuacions:
• Crear la “Hipoteca compra fàcil” que permeti, mitjançant
un sistema d’aval per part de la comunitat autònoma, la
concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins a un 100%
del valor de taxació en els casos de compra de l’habitatge
habitual.
• Mesures adreçades als joves de fins a 35 anys per
fomentar l’accés a l’habitatge a un preu de lloguer de un
50% per davall del preu de mercat.
• Aval dels joves per poder comprar, construir o reformar
un habitatge.
• Implantar un tipus súper reduït del 2% per a la compra
d'habitatge habitual a les Illes Balears per a joves menors de
35 anys, famílies nombroses o monoparentals.
• Eliminació de l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats -modalitat de transmissions
patrimonials oneroses- per a la compra del primer habitatge
habitual per a joves menors de 30 anys.
• Eliminació de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats -modalitat actes jurídics
documentats- per a la compra d’un habitatge habitual nou
i per a la formalització de préstecs hipotecaris en relació a
la compra de l’habitatge habitual per als joves menors de 30
anys, famílies nombroses o monoparentals.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar els ajuts pendents i compromesos per al lloguer
de l'any 2020 abans del 31 de març del 2022 i que els ajuts al
lloguer de l’any 2021 es paguin abans del 31 de maig de 2022.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una sortida eficient i ràpida a les centenars de
places d'aparcaments buides a les diferents promocions de totes
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les Illes Balears i a resoldre i efectuar, en un termini màxim
d’un mes, les gestions oportunes per dur a terme una oferta
pública, en règim de lloguer de tots el aparcaments lliures de
que disposa l’IBAVI, i que, en primera instància, s’ofereixin als
residents de les promocions i, en cas de quedar vacants, prèvia
informació pública a diferents mitjans de comunicació,
publicacions oficials i amb la instal·lació de cartells informatius
al mateix lloc de les promocions, sempre amb total
transparència, s’ofereixin a la resta de ciutadans que puguin
estar interessats.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una sortida eficient i ràpida a les desenes de
locals comercials acabats i tancats a les diferents promocions de
totes les Illes Balears i a resoldre i efectuar, en un termini
màxim d’un mes, les gestions oportunes per dur a terme una
oferta pública, en règim de lloguer, de tots aquests locals de
que disposa l’IBAVI, prèvia informació pública a diferents
mitjans de comunicació, publicacions oficials i amb la
instal·lació de cartells informatius al mateix lloc de les
promocions, sempre amb total transparència.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una sortida eficient i àgil a les desenes de locals
comercials, titularitat de l'IBAVI, sense acabar i, atesa la gran
demanda d'habitatge, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a negociar amb els municipis que disposen d'aquests
locals a estudiar la possibilitat de transformar i reconèixer l'ús
d'aquestes per a habitatge, sempre que es compleixi la
normativa en matèria d'habitabilitat.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir el compromís en els pressupostos per a l’any
2023 de dotar d’una partida mínima suficient per acabar les
obres dels locals comercials públics de titularitat de l'IBAVI.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, en concret, el conseller d'Habitatge, a resoldre
definitivament en el termini d'un mes les “qüestions tècniques”
pendents amb el Ministeri de l'Interior sobre la cessió dels
terrenys de la Comissaria de Policia Nacional d’Eivissa i la
construcció i adjudicació dels habitatges d'acord amb el que
preveu el protocol general signat en data 27 de febrer de 2019.
16. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears, i en concret el conseller
d'Habitatge, a convocar el Ministeri de l’Interior a l’efecte de
plantejar la signatura del conveni per a la cessió dels terrenys
i la construcció i adjudicació dels habitatges d'acord amb el que
preveu aquest i els acords aconseguits amb el Ministeri de
l'Interior relacionats en el punt anterior abans de la caducitat del
protocol.
17. Subsidiàriament, i per al cas que el Ministeri de l'Interior,
la Conselleria d'Habitatge del Govern Balear i l'IBAVI no
assoleixin un acord definitiu sobre la cessió dels terrenys i la
construcció i adjudicació dels habitatges, el Parlament de les
Illes Balears insta les parts del protocol a donar-ho per resolt,
i sol·licita al Ministeri de l'Interior que promogui unilateralment
la construcció d'habitatges dotacionals per a funcionaris públics
al solar de la Comissaria de Policia d'Eivissa per pal·liar
l'escassetat d'habitatge a preus assequible a la illa.
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18. 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 amb objecte d'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
pressuposts generals de l'Estat, procedint-se a l'actualització
posterior d'acord amb allò que cada any estableixin els
pressuposts generals de l'Estat.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les actuacions i inversions
necessàries per a la rehabilitació dels habitatges buits de
titularitat pública de l’IBAVI de Camp Redó i posar-les a
disposició de l’Ajuntament de Palma perquè formin part del
parc d’habitatges socials del Patronat de l’Habitatge.
20. El Parlament de les Illes Balears el 25 de setembre de 2019,
a la Comissió de Medi Ambient, va aprovar per unanimitat
instar el Govern de l'Estat perquè arribi a un acord amb el
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma per cedir
els terrenys de Son Busquets per fer-hi habitatges públics i
equipaments. Per tant, el Parlament de les Illes Balears reitera
el mandat al Govern de les Illes Balears a complir-lo abans del
31 de desembre de 2022.
Palma, a 11 de març de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 8 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 2420/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
al·legacions al projecte de modificació del Reglament
general de Costes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha presentat el Govern de les Illes Balears al·legacions al
projecte de modificació del Reglament general de Costes?
Palma, a 8 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 2421/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Reglament general de Costes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'opinió del Govern sobre la modificació del
Reglament general de Costes?
Palma, a 8 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

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 març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2414/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a Pla d'emergències de l'Ajuntament 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.
Té constància la conselleria competent en emergències si
l'Ajuntament de Palma té aprovat un pla d'emergències adaptat
al Decret 40/2014?

D)
RGE núm. 2422/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de
les "casetes de vorera" a l'illa 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.
Quines mesures pensa impulsar el Govern en defensa de les
"casetes de vorera" a l'illa de Menorca que el ministeri proposa
esbucar?
Palma, a 8 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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E)
RGE núm. 2483/22, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a publicitat en català a IB3.
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.
Sra. Mercedes Garrido, el director general de l'Ens Públic
de Radio i Televisió de les Illes Balears (IB3) es va
comprometre, el passat 25 de novembre a la Comissió de
control sobre l'ens, a estudiar la viabilitat d'incloure descomptes
tarifaris als anuncis que s'emetin en català.
En resposta a la pregunta formulada pel diputat de MÉS per
Mallorca, Josep Ferrà, el Sr. Manresa va assegurar que
encarregaria un informe jurídic al respecte.
Per tant demanam a la Direcció General de l'Ens Públic de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3):
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica de la Conselleria de
Medi Ambient i/o dels ens instrumentals que en depenen al
GOB Menorca per a la publicació i l'edició del llibre de pintura
infantil La platja és viva?
Palma, a 9 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

H)
RGE núm. 2520/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a
Menorca (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. S'han realitzat les consultes legals al respecte?
2. Què han determinat els assessors legals d'IB3 sobre aquesta
qüestió?

Quines actuacions i gestions ha dut a terme el Govern de les
Illes Balears per implantar el grau d'Enginyeria Informàtica a
l'extensió de la UIB a Menorca?

3. I en cas de ser legal i viable, ja s'ha posat en marxa la
mesura?

Quan va iniciar el Govern de les Illes Balears aquestes
gestions?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 9 de març de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

F)

I)

RGE núm. 2500/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços respecte
dels acords de la primera cimera Illes Balears-Comunitat
Valenciana.

RGE núm. 2521/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a
Menorca (2).

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

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 avanços s'han produït respecte dels acords de la
primera cimera Illes Balears-Comunitat Valenciana celebrada
a Palma entre els dies 5 i 6 de juliol de 2021?

Quina és l'aportació i la previsió pressupostària del Govern
de les Illes Balears per implantar el grau d'Enginyeria
Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 9 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

G)

J)

RGE núm. 2506/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació econòmica al GOB Menorca per a la publicació
i l'edició del llibre de pintura infantil La platja és viva.

RGE núm. 2522/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a
Menorca (3).

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

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.
Es posarà en marxa el curs 2022-2023 aquest grau
d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 2523/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a
Menorca (4).

M)
RGE núm. 2525/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de diverses actuacions a l'estació depuradora d'aigües
residuals de Ferreries.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de les actuacions de condicionament,
retirada i disposició final del fang contaminat acumulat en les
llacunes de l'estació depuradora d'aigües residuals de Ferreries?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

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.

N)

En cas que es comenci a impartir el pròxim curs 2022-2023
el grau d'Enginyeria Informàtica a l'extensió de la UIB a
Menorca, podrà començar com a títol propi de la UIB?

RGE núm. 2526/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat dels llots de la depuradora de Ferreries a un dipòsit
de seguretat a la península.

Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 2524/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental per les actuacions a l'estació depuradora
d'aigües residuals de Ferreries.

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'eliminació d'aquests fangs a l'estació depuradora de
Ferreries, amb més de 8.700 tones de llots amb una presència
elevada de metalls pesants com el mercuri, l'arsènic i el zinc,
inclou la deshidratació, el pretractament i el transport a un
dipòsit de seguretat a la península.
Ja s'han duit a terme aquestes actuacions?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Consell de Govern autoritzà, el desembre de 2018, la
Conselleria de Medi Ambient a fer el pagament a l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per les actuacions
de condicionament, retirada i disposició final del fang
contaminat acumulat a les llacunes de l'estació depuradora
d'aigües residuals de Ferreries.
Ja s'han duit a terme aquestes actuacions?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

A quin dipòsit de seguretat de la península s'han transportat
aquests fangs contaminants?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 2527/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avaries a les instal·lacions de depuració que causen impacte
a la Platja Gran de 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.
Les avaries a les instal·lacions de depuració d'aigües
residuals que gestiona l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) provoquen vessaments, males olors i
impacte mediambiental que afecten la Platja Gran de
Ciutadella, provoquen el seu tancament i afecten els veïns
d'aquesta zona urbana.
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Quines actuacions ha previst el Govern de les Illes Balears
per evitar les avaries a les estacions de bombeig i aquests
vessaments?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, durant els darrers dies,
i a diferents punts de Mallorca, han aparegut unes tanques
publicitàries que anuncien la "Rafa Nadal School". La
publicitat inclou el logotip del Govern de les Illes Balears.
Quin departament o conselleria ha autoritzat l'ús del
logotip? Quin cost ha tengut?
A partir de quin acord, protocol de col·laboració o
contractació apareix a l'anunci el logotip del Govern?

P)
RGE núm. 2528/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació i millora de les instal·lacions de depuració a la
Platja Gran de 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.
Ha previst el Govern de les Illes Balears la renovació i
millora de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals a
la Platja Gran de Ciutadella, que avui presenten un estat obsolet
que impedeix el seu funcionament eficaç?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 2529/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de revisió i inversions de millora a diverses
instal·lacions de depuració 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.

Si es tracta d'un anunci del Govern per què no es fa en
català?
En cas de no ser una publicitat autoritzada, reconeguda o
contractada per part de cap departament o conselleria, s'ha pres
alguna decisió de retirar els anuncis?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

S)
RGE núm. 2540/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la
Conselleria d'Educació amb la Rafa Nadal International
School.
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 alguna col·laboració la Conselleria d'Educació i
Formació Professional amb la Rafa Nadal International School
que justifiqui l'aparició del logotip del Govern als cartells de
publicitat d'aquesta? En cas afirmatiu, quina és l'actuació o el
conveni que empara l'actuació d'aquest logotip? Quin és
l'import d'aquesta actuació o conveni?

Quines actuacions de revisió i inversions de millora ha duit
a terme el Govern de les Illes Balears a altres instal·lacions
similars a Ciutadella per prevenir i evitar problemes com es que
s'han produït en distintes ocasions a la Platja Gran de
Ciutadella?

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 2536/22, del diputat Joan Josep Mas i
Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a publicitat de la "Rafa Nadal School" amb logotip
del Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2541/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports amb la Rafa Nadal
International School.
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 alguna col·laboració la Direcció General d'Esports o
alguna altra dependència de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports amb la Rafa Nadal International School que justifiqui
l'aparició del logotip del Govern als cartells de publicitat
d'aquesta? En cas afirmatiu, quina és l'actuació del conveni que
empara l'actuació d'aquest logotip? Quin és l'import d'aquesta
actuació o conveni?
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Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

U)

Quan obrirà el Govern la convocatòria del programa
d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a escala de barri previst
al Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els
programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència?

RGE núm. 2542/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la
Direcció General de Comunicació amb la Rafa Nadal
International School.
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 alguna col·laboració la Direcció General de
Comunicació amb la Rafa Nadal International School que
justifiqui l'aparició del logotip del Govern als cartells de
publicitat d'aquesta? En cas afirmatiu, quina és l'actuació del
conveni que empara l'actuació d'aquest logotip? Quin és
l'import d'aquesta actuació o conveni?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

X)
RGE núm. 2556/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa de suport a
les oficines de rehabilitació previst al Reial decret 853/2021.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears adjudicar les
subvencions del programa de suport a les oficines de
rehabilitació previst al Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre,
pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència?

V)
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 2554/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajudes
a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis
energèticament eficients previst al Reial decret 853/2021.
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.
Ja ha remès el Govern de les Illes Balears al Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la proposta d'actuacions
que es pretenen finançar amb càrrec al programa d'ajudes a la
construcció d'habitatges en lloguer social en edificis
energèticament eficients previst al Reial decret 853/2021, de 5
d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria
de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència? En cas negatiu, quan
té previst remetre-les?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 2555/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajudes
a les actuacions de rehabilitació a escala de barri previst al
Reial decret 853/2021.
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.

Y)
RGE núm. 2557/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda a les
actuacions de rehabilitació a escala d'edifici previst al Reial
decret 853/2021.
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.
Quan obrirà el Govern la convocatòria del programa
d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a escala d'edifici
previst al Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es
regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació
residencial i habitatge social del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
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Z)
RGE núm. 2558/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda
a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en
habitatges previst al Reial decret 853/2021.
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.
Quan obrirà el Govern la convocatòria del programa
d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en
habitatges previst al Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel
qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AA)
RGE núm. 2559/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programa d'ajuda
a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
previst al Reial decret 853/2021.
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.
Quan obrirà el Govern la convocatòria del programa
d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació previst
al Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els
programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 2560/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball amb la
Rafa Nadal International School.
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 alguna col·laboració la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball amb la Rafa Nadal International School que
justifiqui l'aparició del logotip del Govern als cartells de
publicitat d'aquesta? En cas afirmatiu, quina és l'actuació del
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conveni que empara l'actuació d'aquest logotip? Quin és
l'import d'aquesta actuació o conveni?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 2561/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AD)
RGE núm. 2562/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AE)
RGE núm. 2563/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball?
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Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AI)
RGE núm. 2567/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

AF)
RGE núm. 2564/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

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.

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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Medi
Ambient i Territori?

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria d'Assumptes
Socials i Esports?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AJ)
RGE núm. 2568/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

AG)
RGE núm. 2565/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

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.

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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació?

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Salut i
Consum?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AK)
RGE núm. 2569/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

AH)
RGE núm. 2566/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

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.

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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge?

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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AL)
RGE núm. 2570/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

AO)
RGE núm. 2573/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

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.

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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria d'Educació
i Formació Professional?

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la consellera d'Assumptes Socials i Esports,
Sra. Fina Santiago?

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AM)
RGE núm. 2571/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
Sra. Rosario Sánchez?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AN)
RGE núm. 2572/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, Sr. Iago Negueruela?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AP)
RGE núm. 2574/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller d'Educació i Formació
Professional, Sr. Martí March?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AQ)
RGE núm. 2575/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia
Gómez?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AR)
RGE núm. 2576/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, Sr. Miquel Company?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AS)
RGE núm. 2577/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller de Medi Ambient i Territori, Sr.
Miquel Mir?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AT)
RGE núm. 2578/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, Sra. María A. Jacoba Pia de la Concha?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AU)
RGE núm. 2579/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Josep
Marí?

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AV)
RGE núm. 2580/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que tenen els directors generals i els gerents, inclosos
els del sector públic instrumental, a la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AW)
RGE núm. 2581/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la presidenta del Govern balear, Sra. Francina
Armengol?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AX)
RGE núm. 2582/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té el conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, Sr. Juan Pedro Yllanes?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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AY)
RGE núm. 2583/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.

BB)
RGE núm. 2615/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (I).

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

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 nivell de coneixements de llengua catalana
acreditats que té la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, Sra. Mercedes Garrido?

Quin és el nombre de professionals sanitaris i d'altres
treballadors del Servei Públic de Salut que han sofert
agressions des de l'1 de gener de 2021 al 28 de febrer de 2022
i de les quals té coneixement la Conselleria de Salut i Consum?
Se sol·licita detall per categoria professional (administratius,
manteniment, seguretat, infermers, facultatius, tècnics sanitaris,
personal del 061 SAMU).

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AZ)
RGE núm. 2604/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat percebuda per la comunitat autònoma des de
2016 en concepte d'1% cultural.
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.
D'acord amb la legislació vigent -Llei 16/1985, de 25 de
juny, del patrimoni històric espanyol, i Llei 10/2015, de 26 de
maig, per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterials'ha d'aplicar l'1% cultural a totes les obres públiques estatals
superiors a 300.000 euros per destinar a manteniment de
patrimoni.
Quina quantitat ha arribat a la comunitat autònoma per
aquest concepte des de 2016? Indicau les dades per anys i a
quins projectes s'han destinat.
Palma, a 11 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BA)
RGE núm. 2612/22, de la diputada Gloria Pilar Santiago
i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a servei d'ambulància a Sant Josep de Sa Talaia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es posarà en marxa el servei d'ambulància per al
municipi de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, la previsió
pressupostària del qual a la Llei de pressuposts de les Illes
Balears per a 2022 es va confirmar per la conselleria?
Palma, a 11 de març de 2022
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho

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

BC)
RGE núm. 2616/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (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.
Quines són les causes detectades per la Conselleria de Salut
i Consum de les agressions al personal que presta servei a les
àrees de salut de les Illes Balears? Sol·licitam especificació del
tipus d'agressió i del nombre de casos per cada tipus.
Palma, a 11 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BD)
RGE núm. 2617/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les estratègies i els protocols establerts pel
Govern de les Illes Balears per actuar davant els casos
d'agressions als professionals que presten la seva labor en el
Servei Públic de Salut de les Illes Balears? Se sol·licita detall
de dates d'actualització i modificació d'aquests protocols des de
l'1 de setembre de 2019 fins a data d'avui.
Palma, a 11 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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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 març de 2022, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

RGE núm. 2625/22, rectificada amb l'escrit RGE núm.
2638/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mesures per mitigar les
conseqüències socials i econòmiques de l'encariment dels
costs del transport marítim.
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.
Quines mesures adoptarà per mitigar les conseqüències
socials i econòmiques de l'encariment dels costs del transport
marítim?

RGE núm. 2623/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de
la normativa reguladora del preu del lloguer a les Illes
Balears de la línia adoptada pel Tribunal Constitucional en
relació amb la llei catalana.
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.

Palma, a 14 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Considera el conseller de Mobilitat i Habitatge que pot tenir
conseqüències en la normativa que regula el preu del lloguer a
les Illes Balears la línia adoptada per la sentència del Tribunal
Constitucional en relació amb la llei catalana?
D)
Palma, a 14 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 2624/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per pal·liar el greu problema de la pujada del
gasoil en el sector pesquer.
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.

RGE núm. 2677/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a confiscació de béns que els oligarques russos
tenen a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, no considera que s'haurien de confiscar,
mentre dur la guerra a Ucraïna, els béns que els oligarques
russos tenen a Balears?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, té la conselleria
alguna mesura per pal·liar el greu problema de la pujada del
gasoil del sector pesquer de les Illes Balears?
E)
Palma, a 14 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 2678/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a avenços en patologia dual.
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.
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Ja s'ha creat el fons de capital risc que va anunciar durant el
debat de política general d'octubre de 2020?

Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

F)

I)

RGE núm. 2679/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per alleujar els problemes ocasionats per
l'increment del cost dels carburants en el sector del
transport.

RGE núm. 2682/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació entre la conselleria i el FOGAIBA sobre les
ajudes a la pesca.

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, quines mesures es
planteja el Govern per alleujar els problemes ocasionats per
l'increment del cost dels carburants en el sector del transport 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. de la Concha, està vostè d'acord amb la coordinació
que hi ha entre la conselleria i el FOGAIBA sobre les ajudes a
la pesca, en concret a l'única associació de productores que
existeix a Balears?
Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
J)
G)
RGE núm. 2680/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avenços en patologia dual.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut i Consum, considera vostè que
s'està prestant una atenció eficaç pel Servei de Fisioteràpia tant
en l'àmbit sanitari com en el sociosanitari?

RGE núm. 2683/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protesta dels transportistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de la protesta dels
transportistes de la setmana passada?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
K)
H)
RGE núm. 2681/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació del fons de
capital risc que va anunciar la presidenta durant el debat
de política general d'octubre de 2020.
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.

RGE núm. 2684/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura de les necessitats de les persones refugiades
procedents d'Ucraïna.
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.
Setmanes després de les primeres arribades de persones
refugiades procedents d'Ucraïna, quin és el plantejament del
Govern quant a la cobertura de les seves necessitats?
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Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 2688/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a "pelotazos
urbanísticos" en el nou PGOU de Palma.

RGE núm. 2685/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic
en els municipis de Santa Eugènia i Santa Maria.

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.

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 els darrers "pelotazos urbanísticos" que recull el nou
PGOU de Palma?

L)

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que els
veïns de Santa Eugènia i Santa Maria s'han vist beneficiats en
el transport públic amb la nova línia d'autobús 343?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 2686/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
en relació amb el nomenament del director de gestió i
serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern la sentència dictada recentment que
declara nul·la la resolució del nomenament del director de
gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera?
Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 2687/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recàrrega de l'aqüífer de Migjorn a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan començarà el Govern de les Illes Balears el projecte
de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn a Menorca?
Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 2689/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió sanitària per a aquesta Setmana Santa.
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 sanitària ha fet el Govern per a aquesta
Setmana Santa?
Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 2690/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
invasió russa a Ucraïna sobre el sector turístic 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, quin impacte creu que tindrà la invasió russa
a Ucraïna sobre el sector turístic de les nostres illes?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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R)

U)

RGE núm. 2691/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura de
l'atenció oncològica a l'Hospital de Formentera.

RGE núm. 2694/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures econòmiques per alleujar la pujada de preus que
afronten famílies, empreses, autònoms i treballadors.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, donades les informacions recents sobre el
Servei d'Oncologia a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, en
quin estat es troba la cobertura de l'atenció oncològica a
l'Hospital de Formentera?

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, creu que són suficients les mesures
econòmiques que s'estan adoptant per alleujar la pujada de
preus que afronten les famílies, les empreses, els autònoms i els
treballadors?

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 2692/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
treball amb l'Obra Cultural Balear.
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, treballa vostè conjuntament amb l'entitat
separatista Obra Cultural Balear?

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 març de 2022, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

T)
RGE núm. 2693/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a campanya feminista a l'estació intermodal.
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. Garrido, considera adequat desprestigiar la justícia
mitjançant la campanya feminista desplegada a l'estació
intermodal de Palma?
Palma, a 16 de març de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

RGE núm. 2360/22, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
que s'han pres 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 7 de març de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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B)

E)

RGE núm. 2499/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost destinat a tres professionals de la informació per
a la cobertura de l'invasió d'Ucraïna, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

RGE núm. 2516/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a introducció de programes infantils 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, 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.
Quin és el pressupost que es destinarà a l'enviament de tres
professionals de la informació a fer la cobertura in situ de la
invasió d'Ucraïna per part de Rússia?

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.
S'ha plantejat el director general introduir programes
infantils a la graella d'IB3?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 9 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
F)
C)
RGE núm. 2509/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a desequilibris entre els salaris dels
treballadors d'IB3 que nodreixen l'ens de programes,
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.

RGE núm. 2517/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a introducció de debats polítics que afecten els
diferents consells insulars, 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.
En quina situació es troba la introducció a la graella d'IB3
de debats polítics que afecten els diferents consells insulars?

Sr. Manresa, creu que hi ha desequilibris entre els salaris
dels treballadors d'IB3 que nodreixen l'ens de programes?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 2513/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla
per incrementar audiències, 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, pot detallar quin pla desenvolupa amb el seu
equip per incrementar les audiències d'IB3?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 2518/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment del contracte de Dalton Audiovisual,
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.
S'està complint l'actual contracte de Dalton Audiovisual
signat amb IB3?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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H)

K)

RGE núm. 2531/22, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a llengua de signes, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 2534/22, de la diputada Irene Triay i
Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subtitulació a IB3TV, 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.

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.

Quina implantació té la llengua de signes a les emissions de
la Radiotelevisió de les Illes Balears i quines mesures té
previstes per incrementar la seva presència i complir amb la
legislació vigent?

Quina valoració fa de la subtitulació que s'emet a IB3 TV?

Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 2532/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractament de la cultura i el nostre patrimoni 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, 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.

Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich

L)
RGE núm. 2535/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de la
COVID a l'EPRTVIB, 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.
Com creu que la crisi de la COVID ha afectat el present i el
futur de l'EPRTVIB?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

Quina valoració fa sobre el tractament de la cultura i el
nostre patrimoni a IB3 ràdio i televisió?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 2533/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en favor
de la igualtat entre homes i dones, 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.
Quines mesures o iniciatives ha impulsat l''EPRTVIB en
favor de la igualtat entre homes i dones tant a nivell de gestió
interna com a nivell de programació?
Palma, a 10 de març de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur

M)
RGE núm. 2538/22, de la diputada Maria Esperança
Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a cobertura de la invasió russa a Ucraïna, 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.
Com valora el director de l'ens la cobertura que està fent la
radiotelevisió pública de la invasió de Rússia a Ucraïna?
Palma, a 10 de març de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis
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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 març de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

possible les infraestructures de la xarxa d'aigües residuals de
tota l'illa de Formentera, i molt especialment la de l'entorn del
parc natural.
3. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquest acord a la
direcció perifèrica de la Demarcació de Costes del Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic als efectes oportuns.
Palma, a 7 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2392/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renovació de la xarxa d'aigües residuals de
Formentera, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Fa poques setmanes es va produir el trencament de la
canalització que condueix les aigües residuals que anaven des
d'Els Pujols a l'estació de la depuradora propera a Sant
Francesc de S’Estany a l'illa de Formentera.
Aquest fet ja no és casual, perquè s'està repetint de manera
constant a tota la xarxa de l'illa, amb els greus inconvenients
que això provoca als ciutadans de l'illa. A més l'empresa de
manteniment es troba moltes vegades amb el fet que no té el
material necessari per a la seva reparació, cosa que retarda de
manera considerable la reparació i la posada en marxa
d'aquesta.
Com bé saben, aquestes canalitzacions que passen pel parc
natural de Ses Salines es va anunciar que serien canviades per
una altra mena de material, segons el projecte que s'està
redactant.
Tenint en compte que aquests abocaments residuals poden
afectar de manera greu el medi ambient de l'illa, tota la seva
fauna i els ciutadans, i que poden arribar a produir-se al llarg
del camí dels Brolls arribant a calar i afectar les aigües de
l'estany, fins i tot el mateix estany de Ses Salines de
Formentera.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

B)
RGE núm. 2443/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
Conferència sobre el futur d'Europa, 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, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
El passat 9 de maig de 2021, amb motiu del Dia d’Europa,
la Unió Europea (UE) va inaugurar la “Conferència sobre el
futur d’Europa”, un fòrum de debat i reflexió sobre el futur del
projecte compartit i comú impulsat de manera conjunta pel
Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la
Comissió Europea. L’objectiu d’aquesta iniciativa és afavorir
la participació ciutadana per definir el projecte comú davant els
reptes als quals ha de fer front.
En aquest sentit, els esculls relatius a la construcció
europea, sorgits sota l’influx de les dificultats en el procés
d’integració i ampliació i, sobretot, per l’impacte del
referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la UE, el
2016, han posat en qüestió el projecte de la UE. De la mateixa,
la UE també ha mostrat les seves mancances en el marc de les
diferents crisis migratòries que s’han produït en els darrers anys
o en l’aposta per liderar la lluita contra el canvi climàtic.
I com no pot ser d’una altra manera, resulta indispensable
fer menció a la gestió de la pandèmia i les conseqüències que
es van derivar en diferents àmbits. Sota aquest marc, la
Comissió Europea va fer una passa endavant apostant per
l’impuls del fons Next Generation per afrontar amb més i
millors garanties la situació produïda per l’impacte de la
COVID-19.

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Agència Balear de
l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) a incrementar els
treballs de manteniment de la xarxa d'aigües residuals de tota
l'illa de Formentera, i molt especialment la de l'entorn del parc
natural.

De fet, l’emergència sanitària va endarrerir l’inici d’aquesta
conferència, però en aquests moments es troba centrada en el
debat i la definició de la resposta que les institucions de la UE
han d’oferir; en primer lloc, en matèria econòmica, de justícia
social, ambiental, d’igualtat o transformació digital; i, en segon
lloc, pel que fa al paper i la influència de la Unió Europea al
món i en relació a la consolidació i aprofundiment dels seus
fonaments democràtics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Agència Balear de
l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) a renovar al més aviat

Davant d’aquest procés, el Govern de les Illes Balears ha
liderat la participació de l’arxipèlag coordinant una dotzena

Proposició no de llei
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d’espais de debat centrats en la ciutadana, la insularitat i la
mediterrània.

Palma, a 8 de març de 2022
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

En aquest sentit, tenim una magnífica oportunitat per fer
escoltar la nostra veu i projectar les nostres reivindicacions
com a territori insular en el marc europeu. L’aposta pel
reconeixement dels reptes que genera el fet insular i les
conseqüències que es desprenen de la nostra vulnerabilitat com
a territori de la mediterrània han de tenir, com no pot ser d’una
altra manera, una resposta per part de la UE.
De fet, com és sabut, l’octubre de 2020 el Govern de les
Illes Balears va presentar al ple del Comitè Europeu de les
Regions el primer dictamen elaborat a iniciativa pròpia titulat
Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc
insular mediterrani que, pràcticament, fou aprovat per
unanimitat.
Al mateix temps, l’Acció Exterior del Govern lidera la veu
insular a la Unió Europea, presidint, per primera vegada en els
seus quaranta anys de recorregut, la Comissió Illes de la
Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa; i
desplegant un full de ruta clar i concís per assolir una estratègia
d’illes a nivell de la UE declinat per conques geogràfiques.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
“Conferència sobre el futur de la Unió Europea” i constata les
accions portades a terme per part del Govern de les Illes
Balears a través de l’organització d’activitats centrades en tres
mirades distintes: la ciutadana, la insular i la mediterrània.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament Europeu,
el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea que, en
les conclusions de la “Conferència sobre el futur de la Unió
Europea”, tinguin en compte els desavantatges que pateixen els
territoris insulars i que, per tant, es prevegi, entre d’altres:
• Desplegar l’article 174 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea per als territoris insulars per mitjà d’una
estratègia d’Illes de la Unió Europea declinada per conques.
• Enfortir la perspectiva insular en el marc de la política de
veïnatge al sud de la Mediterrània.
• Avançar vers un règim fiscal que s’adapti a la realitat dels
territoris insulars a cadascuna de les conques.
• Millorar l’ús sostenible dels recursos naturals en el
context insular amb l’objectiu de millorar la qualitat
ambiental dels territoris insulars i augmentar-ne la
resiliència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar les aliances existents amb aquells
territoris de característiques semblants per defensar
conjuntament aquestes demandes i vehicular-les pels canals
oportuns.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar nous contactes i aliances amb altres
territoris insulars de diferents conques que permetin consolidar
una veu líder en la defensa de la insularitat a nivell
internacional.
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C)
RGE núm. 2498/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla de xoc per combatre l'escalada de
preus a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, davant la
Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.
La invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha acabat per
dinamitar el mercat elèctric. La inestabilitat derivada per la
"Guerra de Putin" ha agreujat una escalada històrica en les
tarifes que setmana rere setmana marquen un nou màxim. De
fet, l'Estat espanyol fa anys que té un dels preus de l'energia
elèctrica més cars d'Europa per mor de l'oligopoli que controla
un dels sectors estratègics.
La manca d'operadors, però, no és l'única raó que hi ha al
darrere d'una factura desbocada. De fet, el sistema tarifari està
fora de tota lògica. Així, el sistema de subhasta establert en el
mercat majorista, i que acaba per ser decisiu en el preu final
que paguem els consumidors, resulta extraordinàriament
pervers. Precisament, la submissió del govern espanyol davant
les empreses operadores fa que es desestimi una intervenció o
com a mínim una taxació de preus per reorientar el sector i
posar-lo al servei de la ciutadania. Tot, tenint ben present que
el preu de l'electricitat afecta de manera directa a l'economia
domèstica.
Si bé és cert que el sistema actual del mercat elèctric és
complex, també ho és el rebut elèctric que els ciutadans reben
a ca seva. No té cap sentit que el que es paga no tingui a veure
amb costos de producció. Així, el preu final per l'energia
elèctrica no és d'excés de càrrega tributària, sinó per l'existència
d'un mecanisme de fixació de preus que permet l'obtenció d'uns
beneficis exagerats i completament injustos.
Precisament, la guerra a Ucraïna ha sacsejat, una vegada
més, un mercat ja bastant inestable. L'excessiva dependència
del gas que arriba de Rússia, i que sigui precisament el gas el
que acabi fixant el preu, ha disparat els preus.
Per posar un exemple, dia 8 de març de 2022, el preu de
l'electricitat s'ha pagat a una mitjana de 544 €/MWh. Això és la
mitjana, ja que si ens fixem en la franja de capvespre de les 20
hores, el preu aconseguí un màxim de 700 €/MWh.
Dins el marc comunitari, malgrat els nombrosos intents de
reduir la dependència energètica de la UE, la proporció del gas
rus en el consum de gas de la UE encara és de prop del 40%.
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Rússia també és el principal proveïdor de les importacions de
la UE de petroli cru i carbó. A més, diversos estats membres
col·laboren amb Rússia en l'àmbit nuclear, en particular amb
Rosatom i les seves filials, i el projecte ITER és finançat en
part per Rússia. La Comissió Europea ja va anunciar la
necessitat d'una nova estratègia que faci Europa totalment
independent del gas rus. Això és necessari amb urgència, ja que
el sector energètic de Rússia genera al voltant del 40% del seu
pressupost federal.
Tanmateix, una nova estratègia energètica de la UE no es
pot basar només en més gas, especialment en gas natural liquat
(GNL), com sembla ser el cas de moment. Les rutes de gas
diversificades només crearan noves dependències o mantindran
encara més la dependència del GNL rus. De fet, Rússia és un
dels principals proveïdors de GNL a Europa. El biogàs també
és una solució falsa: una major dependència del biogàs
comportarà més emissions i danys al clima. Només hi ha una
petita quantitat de biogàs d'origen sostenible disponible i, per
tant, només pot jugar un petit paper en la transició, si es
produeix localment a partir de veritables residus i residus i es
consumeix localment. No hi ha espai per a inversions
addicionals en gas si som seriosos a l'hora d'afrontar la crisi
climàtica.
És el moment d'una nova estratègia energètica de la UE que
aposti per un futur sostenible, segur i socialment just. Cal una
veritable Unió Europea de l'Energia per allunyar-se de la presa
de decisions nacionals sobre el mix energètic i les
infraestructures energètiques. Ja tenim prou capacitat total de
GNL, però està mal distribuït, per això necessitem un
enfocament europeu. En altres paraules, és necessària una
estratègia d'emergència per invertir ara en una economia
altament eficient energèticament, 100% renovable.
En el moment de la redacció d'aquesta iniciativa
parlamentària, la Comissió Europea ha presentat un pla de xoc
que inclou un ampli ventall de mesures amb l'objectiu últim de
reduir al màxim la dependència europea dels combustibles
fòssils que provenen de Rússia, que són el principal motiu pel
qual els ciutadans estan pagant la llum al preu més car de la
història. Brussel·les s'obre per primera vegada a acceptar que
els governs estatals puguin intervenir en el preu de la llum
fixant un límit "temporal" que permeti deslligar el rebut final
del cost.
Aquesta conjuntura internacional ha duit a l'Estat espanyol,
que ja ha gastat 7.000 milions en la protecció dels més
vulnerables per l'escalada dels preus, consideren fiscalment
"insostenible" el sistema actual i reclamen a Brussel·les que
inclogui, en la seva nova proposta, mecanismes
"extraordinaris" com un "fre d'emergència".
L'Estat espanyol, com altres estats membres, porten un
retard històric en el compromís per desplegar un pla per
implantar la generació d'energia verda i abandonar la
dependència de les energies fòssils. Un retard de dècades que
no fan més que dificultar i agreujar la situació actual.
Però els efectes de la guerra no es limiten a una pujada de
preus de l'energia. Rússia és el productor més gran de cereals
del món, per sobre d'altres potències com els Estats Units o el
Canadà. Així mateix, Ucraïna subministra el 30% del blat de
compra la Unió Europea (UE). Això ens afecta directament, per

exemple, amb la compra dels cereals, que es traduiria en una
pujada del preu del pinso. Aquest producte és el que alimenta
els animals que posteriorment trobem en els mercats per al
nostre consum, per la qual cosa ha augmentat i augmentarà el
preu de la carn. Però no sols es tracta del preu de la carn, pa,
conserves o l'oli de gira-sol, al ja exposat cal afegir-hi que
l'augment del preu de l'energia provocaran una pujada de preus
generalitzada i un encariment en el seu transport, un fet que ens
perjudicarà especialment, als ciutadans de les Illes Balears pel
sobrecost de la insularitat que patim.
Recentment -en el moment de redactar la present iniciativahem conegut pels mitjans locals i l'Associació d'Empreses de
Distribució d'Aliments, Begudes i Neteja de Balears (ADED)
que des de fa setmanes «s'aprecia un encariment progressiu de
tots els productes d'alimentació i de begudes per l'impacte
negatiu tant del conflicte bèl·lic així com per la pujada de preus
dels combustibles i nolis». Els augments de preus de productes
de primera necessitat superen a Balears el 50%. Aquest
percentatge evolucionarà a l'alça en les pròximes setmanes en
cas que no hi hagi una solució a l'actual conflicte bèl·lic en sòl
europeu. Aquesta situació dispararà l'IPC a les Illes, amb el
consegüent impacte negatiu en el poder adquisitiu dels
consumidors.
Per la qual cosa, per abordar els efectes a curt i llarg termini
de l'agressió russa sobre la política energètica de la UE,
l'escalada de preus de la tarifa elèctrica i l'augment del preu de
la cistella de la compra, el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a comprometre's a adoptar un "acte per la independència
energètica de la UE" per augmentar el finançament per a
l'eficiència energètica i les renovables en el següent sentit:
1.1. Dedicar almenys l'1% del PIB dels estats membres a
l'eficiència energètica i les energies renovables: en un moment
en què es poden invertir milers de milions en despesa militar,
hem de veure la mateixa voluntat política d'invertir en mesures
per a la nostra independència energètica. Cada estat membre
s'hauria de comprometre a fixar un percentatge mínim -almenys
l'1%- del seu PIB anual a mesures d'eficiència energètica i al
desenvolupament d'energies renovables. Les inversions
ambicioses en solucions verdes i la reducció de les
dependències energètiques tindrien un doble efecte positiu
sobre la independència energètica de la UE i l'assoliment dels
seus objectius climàtics.
1.2. Proposar amb urgència un mecanisme per a la
independència energètica de la UE, un instrument semblant a
un RRF dedicat a accelerar la transició energètica i millorar la
independència energètica: hauríem de demostrar ambicions
similars a les que vam fer per abordar els impactes de les
pandèmies de la COVID-19 en termes de volum i velocitat.
Aquest nou vehicle d'inversió és necessari amb urgència per fer
que la Unió Europea sigui realment independent energèticament
l'any 2030. A més, la Comissió, en estreta cooperació amb el
BEI, hauria d'ajudar els Estats membres en el disseny de les
seves mesures a curt termini per ampliar els programes de
renovació i renovació, analitzant les millors pràctiques d'Irlanda
o Itàlia.
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1.3. Crear un impost a les empreses energètiques que van
obtenir beneficis extraordinaris durant aquesta crisi energètica:
segons Global Witness, vuit empreses de combustibles fòssils
van obtenir beneficis de més de 119.000 milions de dòlars des
que va començar la crisi energètica a la tardor del 2021.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a implementar mesures d'eficiència energètica a curt termini per
empoderar la ciutadania de la següent manera:
2.1. Donar suport a pràctiques conductuals menys intensives
en energia tals com: ampliar i multiplicar les mesures existents
per potenciar el transport públic, el foment del canvi modal tant
de viatgers com de mercaderies, el foment del teletreball al
màxim o la generalització d'auditories energètiques.
2.2. Adoptar incentius financers per promoure canvis: la
Unió Europea i els seus Estats membres haurien de facilitar
encara més el desemborsament del suport financer a les llars,
prioritzant els més vulnerables, per reduir el seu consum
energètic i invertir en instal·lacions d'eficiència energètica i
d'energies renovables, així com implementar un canvi modal
cap als modes de consum més baix d'energia tant per al
transport de passatgers com de mercaderies, com ara caminar,
anar en bicicleta i utilitzar bicicletes elèctriques.
2.3. Impulsar plans d'acció de la UE i nacionals per a
l'autoconsum renovable i la creació d'almenys una comunitat
d'energies renovables per municipi l'any 2023: els ciutadans
tenen dret a produir, consumir, emmagatzemar i revendre la
seva pròpia energia renovable com a individus o comunitats.
2.4. Impulsar mesures perquè cada estat membre finalitzi
les seves avaluacions del potencial i les barreres, i presentar un
pla d'acció amb fites anuals per impulsar la producció
d'energies renovables i l'eficiència energètica mitjançant
l'autoconsum i les comunitats d'energies renovables (REC),
amb l'objectiu específic de crear almenys un REC per municipi
l'any 2023.
2.5. Donar suport als estats membres perquè executin la
planificació territorial del potencial d'energia renovable en
l'àmbit local i regional: per explotar plenament el potencial
domèstic i optimitzar l'ús de les fonts d'energia renovables
locals, és de la màxima importància cartografiar i planificar a
diferents nivells i de manera coordinada, de manera que el
potencial de desplegaments renovables sigui el més a prop
possible dels ciutadans.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a adoptar reformes profundes i mesures específiques del sector
per a l'estalvi d'energia i el desplegament de les renovables a tot
Europa en la renovació d'edificis i en els sectors residencial i de
serveis. Mesures que enumerem a continuació:
3.1. Finançar la instal·lació de bombes de calor als edificis
d'Europa i d'energia solar fotovoltaica l'any 2030, com a
complement de l'onada de renovació.
3.2. Crear l'obligació de:
- Prohibir les calderes de gasoil i gas en edificis nous i
reformats i deixar de finançar immediatament la instal·lació
de calderes de petroli i gas amb el pressupost de la UE i el
RRF.
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- Instal·lar instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques
en tots els edificis nous i aquells que estiguin sotmesos a
reformes importants als Estats membres.
3.3. Canviar i desenvolupar la calefacció urbana totalment
renovable.
3.4. Promoure les reformes d'edificis en sèrie i profundes,
fins i tot amb esquemes de facturació i considerar el potencial
dels mòduls de renovació prefabricats.
3.5. Ampliar l'abast de les auditories energètiques i fer que
les recomanacions d'auditoria siguin vinculants per a les
empreses.
3.6. Utilitzar el marc dels Projectes Importants d'Interès
Comú Europeu (IPCEI) i les aliances industrials per augmentar
la producció d'equips per a la renovació ràpida d'edificis.
3.7. Elaborar un pla de reconversió industrial per estimular
la cadena de valor de la UE en eficiència energètica i
tecnologies renovables.
3.8 Promoure solucions d'energies renovables per al sector
industrial: la Unió Europea hauria de promoure l'adopció ràpida
de solucions d'energies renovables madures i sostenibles per a
la calor industrial de baixa i mitjana temperatura.
3.9. Impulsar una "garantia de mobilitat" per a tothom que
viu a la UE per tal d'assegurar al ciutadà poder arribar a casa,
lloc de treball, escola, així com altres encàrrecs i cultura
essencials amb opcions de transport públic en un període de
temps determinat.
3.10. Llançar una estratègia de matèries primeres crítiques
verdes (CRM) per poder produir les tecnologies necessàries
que necessitem per al desplegament ràpid de tecnologies
renovables i mesures d'eficiència energètica.
3.11. Formar i utilitzar tota la mà d'obra qualificada
disponible per donar suport al desplegament ràpid de les
tecnologies d'eficiència energètica i renovables i abordar
l'escassetat de mà d'obra i accelerar la requalificació i millora
de les qualificacions dels treballadors i els aturats, així com la
reassignació dels funcionaris disponibles (per exemple militars,
forces policials, cossos de pau, etc.) per al desplegament
d'aquestes tecnologies.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a augmentar l'ambició del paquet Fit for 55 i les orientacions
d'ajuda estatal en els següents termes:
4.1. Augmentar l'objectiu de la UE a la Directiva
d'eficiència energètica fins al 45% com a mínim: la Comissió
hauria d'apuntar a augmentar l'objectiu d'eficiència energètica
de la UE del 36% proposat a almenys el 45% l'any 2030 i
introduir objectius nacionals obligatoris vinculants per a cada
estat membre.
4.2. Augmentar l'objectiu de la UE a la Directiva d'energies
renovables fins al 50% com a mínim: la proporció d'energies
renovables a la UE l'any 2030 s'hauria d'augmentar del 40%
proposat a almenys el 50%.
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4.3. Accelerar la transició del sector del transport de la UE
mitjançant el paquet Fit for 55: el sector del transport
representa més de dos terços de la demanda de petroli i
productes derivats del petroli de la UE, dels quals una gran part
prové del transport per carretera.
4.4. Modificar les directrius d'ajuda pel clima, l'energia i el
medi ambient: la Comissió Europea hauria de considerar la
revisió de l'abast de les seves directrius d'ajuda pel clima,
l'energia i el medi ambient per garantir que les ajudes estatals
només donen suport a les renovables, l'estalvi energètic i
l'eficiència energètica, amb un procediment d'aprovació més
ràpid.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a presentar una llista alternativa de projectes d'interès comú
amb relació als projectes nous d'infraestructures de gas, que no
són proporcionals a la futura demanda de gas de la UE, no són
necessaris des d'una perspectiva de seguretat del
subministrament i augmentarien encara més les nostres
emissions de gasos d'efecte hivernacle en lloc de reduir-les.
Confiar en la recepta de més gas mitjançant la diversificació
només crea noves dependències, allunya fons de les inversions
en energies renovables i eficiència energètica i ens tanca en
infraestructures fòssils durant dècades.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a retirar l'acta delegada de taxonomia sobre nuclear i gas de la
Comissió Europea al Reglament de taxonomia de la UE que
pretén incloure els projectes de gas i nuclears com a possibles
inversions sostenibles. La nuclear, inclosa la de Rússia, no és
una opció per substituir el gas.
7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
defensar davant les institucions europees el canvi del sistema
d'assignació de preus de la llum, per evitar que el gas continuï
repercutint en l'increment del cost de la llum.
8. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
defensar davant la Comissió Europea -i a executar per part de
l'Estat espanyol de forma immediata i quan sigui possiblemesures per limitar els preus de l'electricitat per a afrontar la
crisi energètica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
impulsar un canvi normatiu davant les institucions europees per
tal que els Estats membres puguin limitar unilateralment i
temporalment els preus en el mercat majorista en situacions
excepcionals. Un fet que era possible a l'Estat espanyol fins a
juliol de 2021 a on el topall màxim era 180 €/KWh.
10. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
agilitar el calendari de transició energètica per tal de ser menys
dependents i més autosuficients energèticament.
11. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
evitar inversions en nova infraestructura de gas natural.
12. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol, en
el marc dels principis generals de la nova Llei de mobilitat
sostenible, a promoure un pla d'inversió a les Illes Balears per
promoure el transport públic.

13. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
dissenyar un pla d'emergència per impulsar mesures i ajudes
d'autoconsum per particulars, empreses i projectes comunitaris
a pobles i barris.
14. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
impulsar de forma accelerada l'eficiència energètica en llars
vulnerables, particularment amb el desenvolupament de
fórmules d'avançament de la inversió, ja sigui de forma pública
com privada.
15. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
incrementar la pressió fiscal sobre els més rics, creant un
impost de resistència davant l'escalada de preus provocada per
la guerra a Ucraïna per, d'aquesta manera, poder ajudar les
persones més vulnerables que són les que més en patiran les
conseqüències.
16. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
accelerar les mesures que s'impulsaren en la Proposició no de
llei RGE núm. 9310/21, relativa a mesures contra l'estafa de la
pujada de la tarifa elèctrica, aprovada a la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears el dia 28
d'octubre de 2021.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a habilitar una línia directa d'ajudes, al marge de les existents
actualment, al transport de mercaderies entre les Illes Balears
i la península per tal de fer front a la pujada extra de preus de
la cistella de la compra que patirem per mor de la insularitat.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a habilitar una línia directa d'ajudes, al marge de les existents
en l'actualitat, al transport de mercaderies entre illes atesa la
importància que aquesta mesura té en la cohesió territorial de
les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a estudiar i habilitar mesures extraordinàries per controlar
l'encariment de preus de productes de primera necessitat i
productes estratègics per protegir l'economia i els sectors
productius estratègics com l'alimentari.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a posar en marxa mesures per l'estalvi energètic a grans
generadors, com ara el sector industrial, hoteler i empresarial
en general. De la mateixa manera, l'Estat espanyol impulsarà
campanyes informatives d'estalvi energètic adreçades a la
ciutadania.
Palma, a 9 de març de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
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D)
RGE núm. 2601/22, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
taxonomia climàtica UE, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
En relació amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any
2050, la Comissió Europea ha elaborat un sistema de
classificació d'activitats econòmiques sostenibles des del punt
de vista ambiental. Un sistema que es coneix amb el nom de
Taxonomia d'activitats econòmiques sostenibles de la Unió
Europea en relació amb la política climàtica de la UE sobre la
mitigació del canvi climàtic i l'adaptació al mateix i l'aplicació
del Pacte Verd Europeu. Amb això, intenta orientar la inversió
privada a les activitats necessàries per a aconseguir aquesta
neutralitat climàtica.
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sostenibilitat que activitats econòmiques dirigides a la
construcció de sistemes renovables. Un contrasentit que va en
contra dels Acords de París i que impossibilitarà aconseguir la
neutralitat climàtica per a l'any 2050.
El Govern d'Espanya, juntament amb els d'Àustria,
Dinamarca i Luxemburg, ha remès una carta a la Comissió
Europea qüestionant la seva proposta d'incorporar el gas i
l'energia nuclear a la taxonomia climàtica. El Ministeri per a la
Transició Ecològica ha indicat que aquesta decisió no aporta
“la necessària claredat per a enfocar els fluxos de capital cap a
l'economia descarbonitzada, resilient i sostenible prevista en el
Pacte Verd Europeu”.
També alguns sectors empresarials han mostrat el seu rebuig
a aquests plans en considerar que introdueixen confusió en la
presa de decisions per a la realització de les seves inversions en
la transició energètica. Amb una altra visió, organitzacions
socials i ecologistes de tot l'estat també han manifestat la seva
oposició a aquesta decisió. En aquest sentit, a les Illes Balears
les entitats que conformen l'Aliança per l'Emergència Climàtica
han fet una crida a les institucions de les illes perquè traslladin
la seva preocupació al Govern de l'estat.

La sorpresa ha sorgit quan la Comissió Europea ha inclòs
aquest mes de febrer en aquest document el gas i l'energia
nuclear com a inversions “verdes”, ja que en paraules textuals
“es tracta d'accelerar la transició acudint a totes les solucions
possibles per ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius
climàtics”.

Conseqüentment amb la preocupació per aquesta decisió de
la Comissió Europea i solidàriament amb la crida realitzada per
l'entitat citada, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent

En el document citat s'assenyalen els criteris específics que
han de complir per a ser qualificats de “sostenibles”. Així, les
inversions a centrals de gas seran considerades verdes totes les
plantes en funcionament que emetin menys de 100 grams de
diòxid de carboni (CO2) per quilovat hora (KWH) i les de nova
construcció que emetin menys de 270 grams de CO2 per kWh,
sempre que la demanda energètica no pugui resoldre's amb
fonts renovables o substitueixi a una central de combustibles
fòssils més contaminants.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i a
les principals institucions de les Illes que manifestin la seva
oposició, i així ho traslladin al Govern de l'estat, perquè
mantingui el seu rebuig al Consell d'Europa, i als
europarlamentaris dels diferents grups polítics, perquè votin en
contra de la inclusió de la generació d'energia nuclear i la
generada pel gas natural a la Taxonomia d'activitats
econòmiques sostenibles de la Unió Europea.

Proposició no de llei

Palma, a 11 de març de 2022
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Jordi Marí i Tur
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

Pel que fa a l'energia nuclear, els projectes hauran de
comptar amb un pla, un emplaçament i els fons necessaris per
eliminar de manera segura els residus radioactius, i es
classificaran com a “verds” aquells que rebin permís de
construcció fins a 2045.
El document de la taxonomia climàtica ha de passar per
diferents filtres fins a la seva aprovació final. En aquest mes de
febrer la Plataforma de Finances Sostenibles, un òrgan
consultiu de la mateixa comissió, ha d'emetre un informe sobre
aquest tema i seguidament aquesta redacta el text definitiu que
ha d'aprovar-se en el Consell d'Europa i al Parlament Europeu.
En el cas del Consell per bloquejar aquesta iniciativa haurà de
comptar amb el 55% de països que sumin almenys el 65% de
la població i en el cas del Parlament bastaria la majoria dels
seus membres. Aquest procés pot durar, una vegada que es
presenti el text definitiu, entre quatre i sis mesos.
Si finalment s'aprovés aquesta iniciativa de la Comissió
Europea, es continuarien finançant dues activitats condemnades
a ser abandonades a mig termini amb el plantejament actual de
transició energètica, amb l'agreujant que aquests sectors -el
nuclear i el gasístic- tindrien la mateixa etiqueta de

E)
RGE núm. 2610/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a urgència del règim fiscal especial per
a les Illes Balears davant l'escalada de preus, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts pel procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: A causa de la conjuntura
actual amb el greu increment dels preus de costos de vida, els
efectes de la pandèmia de la COVID-19 i la inestabilitat dels
conflictes geopolítics ocasionats per l'agressió militar de Rússia
cap a Ucraïna.
Vivim moments de greu increment de preus de costos de
vida que incrementa la penalització dels residents de les illes
per diferents causes. El passat febrer, l'Associació d'empreses
de distribució d'aliments, begudes i neteja de balears (ADED)
va alertar que tots els productes lactis i carnis procedents de la
península registraven increments de preus del 50% per
l'escassesa derivada de tancaments de granges durant els dos
anys de pandèmia. També avisaven del fet d'escalada de preus
a causa dels increments de nòlits marítims per part de les
navilieres.
Aquest cúmul de circumstàncies, juntament amb l'evolució
de l'IPC, ha empitjorat i ha provocat, i provoca, una situació
econòmica molt negativa de carestia de vida a la qual han de
fer front les famílies, les empreses i tots els canals de
distribució.

externes. A més a més, ara patim una major vulnerabilitat
perquè estam davant unes conjuntures externes molt greus.
Aquests desavantatges de la insularitat ja s'haurien d'haver
corregit fa temps mitjançant l'acció de l'Estat a fi d'establir un
adequat i just equilibri econòmic interterritorial, reconeguts a
l'article 138.1 de la Constitució Espanyola i a l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears de 1983 i la seva modificació
de 2007. Malgrat que s'hagi avançat parcialment en el REIB, la
part fiscal ni tan sols està en tràmit.
El REIB ha d'incloure un conjunt d'incentius fiscals que
indueixin als agents privats a canalitzar les seves inversions a
les Illes Balears, que afecten els principals impostos directes,
mitjançant les quals es coadjuvi a l'impuls de l'activitat
econòmica en aquest territori. En l'escalada inassumible actual
de preus que patim és imprescindible i urgent disposar d'aquest
instrument que ens pertoca legítimament.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei

Els proveïdors de productes de primera necessitat a les Illes
Balears, amb la conjuntura actual, registren pujades de preus
d'entre el 20 i 40% o en alguns casos superiors que s'extrapolen
a tota la xarxa de consum, incrementant l'IPC general i amb un
efecte molt negatiu en el poder adquisitiu dels consumidors. Si
hi afegim l'augment dels costos energètics, els efectes de la
pandèmia de la COVID-19 i la inestabilitat dels conflictes
geopolítics ocasionats per l'agressió militar de Rússia cap a
Ucraïna, la distorsió de l'evolució econòmica de les Illes
Balears està assegurada.
La pujada de preus es manifesta en la benzina, el diesel,
l'electricitat, les matèries primeres per la construcció i
edificació, l'oli d'oliva, la carn, el peix, la fruita i molts d'altres
productes, acumulant onze mesos per sobre del 2% objectiu del
Banc Central Europeu.
La veritat és que desconeixem, i hi ha una gran incertesa,
quan acabarà l'espiral d'encariment del cost de la vida. És cert
que la preocupació per la pujada dels preus afecta arreu
d'Europa, que el Banc Central Europeu (BCE) cerca
instruments per estabilitzar la inflació a l'objectiu del 2% a
mitjà termini, però no és suficient, l'escalada de preus ens
penalitza molt més pel fet de ser illes.
El Govern espanyol té retingut dins un calaix fa anys una
eina fonamental per alleujar la situació dels costos de les
nostres empreses i el seu impacte en els residents d'un arxipèlag
com el nostre, aquest és el Règim Especial de les Illes Balears
(REIB), que en la situació actual és d'extrema urgència.
La insularitat és una característica física i permanent del
territori que genera un conjunt de desequilibris que poden
resumir-se en els següents punts: major carestia de la vida,
majors costos de producció de les empreses que s'aprovisionen
d'inputs intermedis, major carestia dels productes energètics,
majors costos d'inversió en béns d'equip, majors costos de
funcionament de l'administració en la provisió de béns públics,
menor aprofitament de les economies d'escala, proliferació de
conductes anticompetitives en els mercats, alta dependència
dels ports i aeroports, i gran vulnerabilitat davant conjuntures

1. El Parlament de les Illes Balears constata l'extrema urgència
de disposar dins l'exercici 2022 d'un Règim Fiscal Especial per
a les Illes Balears per alleujar i fer front a l'impacte de la
pandèmia de la COVID-19 i l'escalada de preus que vivim.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
així com els i les representants de les Illes Balears al Congrés
i al Senat, a actuar amb responsabilitat i exigir, reclamar i
impulsar des de tot l'espectre polític la urgent aprovació del
Règim Fiscal Especial de les Illes Balears previst en la
disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, en reconeixement del fet específic i diferencial de
la seva insularitat, mitjançant l'establiment de mesures d'ordre
econòmic i fiscal, amb especial atenció a uns certs sectors o
matèries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
els grups parlamentaris del Congrés i el Senat a aprovar la Llei
de Règim Fiscal Especial de les Illes Balears per la via més
ràpida possible, sigui projecte de llei o proposició de llei.
Palma, a 11 de març de 2022
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
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Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 12841/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a places d'oposició del personal
sanitari durant el període de juliol 2019 a novembre 2021.
Categoria professional
places ofertes
FEA Cirurgia Pediàtrica
6
FEA Medicina del treball
2
FEA Medicina física i rehabilitació
11
FEA Dermatologia mèdica
quirúrgica i venerologia
10
FEA Microbiologia i paràsits
7
FEA Oncologia radioteràpica
1
FEA Hematologia i Hemoteràpia
12
FEA Angiologia i cirurgia vascular
2
FEA Pneumologia
12
FEA Immunologia
4
FEA Cirurgia cardiovascular
1
FEA Geriatria
3
FEA Neurocirurgia
3
FEA Neurologia
15
FEA Nefrologia
11
FEA Anàlisis Clíniques
12
FEA Reumatologia
5
FEA Medicina Intensiva
15
FEA Psiquiatria
29
FEA Traumatologia i
Cirurgia Ortopèdica
32
FEA Cirurgia General i Digestiu
26
FEA Cirurgia Plàstica i reparadora
4
FEA Endocrino i nutrició
1
FEA Oncologia mèdica
14
FEA Medicina preventiva
i salut pública
1
FEA Farmacologia Clínica
1
FEA Cirurgia toràcica
3
FEA Radiofarmàcia
1
FEA Radiofísica hospitalària
2
FEA Medicina Nuclear
2
FEA Cirurgia Maxil·lofacial
9
FEA Anatomia patològica
14
Tècnics en atenció infermeria
649
Òptic optometrista
7
Odontoestomatòleg AP
8
Higienista dental
7
Infermeres urgències AP
58
Terapeuta ocupacional
10
Total
1.010
Palma, 14 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

B)
A les Preguntes RGE núm. 13092 a 13141/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a indicadors en els quals es
basa l'estimació d'un augment a la recaptació de diversos
imposts i a motius que expliquen la baixada de diversos
programes dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 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:
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:
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria
=38&year=2021
Palma, 14 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 13237 a 13253/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a motius que expliquen
l'augment dels programes 111C i 111D dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a 2022, a partides en els pressuposts de 2022 per a una
baixada del rebut de la llum, a estudis i treballs tècnics del
programa Promoció i Serveis de Cultura, a criteris
d'adjudicació de la partida destinada a particulars de la
Direcció general de Política Lingüística, a partides
d'equiparació del plus d'insularitat, a previsió
pressupostària per a la creació i el funcionament de
l'Agència Balear de Salut Pública, a previsió de partides
per atendre costs d'execució de la sentència del TS sobre la
nul·litat d'adjudicació de farmàcies i a modificació
d'instruments fiscals a la Memòria dels pressuposts 2022 i
la seva aplicació en el sector privat.
La informació requerida està reflectida a la memòria general
i resums, les memòries de les seccions i dels programes i als
Annexos dels Pressuposts Generals de la comunitat autònoma
pel 2022, a l’Informe economicofinancer i l’Avanç d’execució
d’ingressos i despeses.
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Aquí us adjuntem els enllaços per accedir-hi:
http://pressuposts.caib.es.www/ant/pr/2022/archivos/menu_t
om1.html
http://pressuposts.caib.es.www/ant/pr/2022/archivos/menu_t
om2.html
http://pressuposts.caib.es.www/ant/pr/2022/archivos/menu_a
nnex3.html
http://pressuposts.caib.es.www/ant/pr/2022/html/p04e.html
Així i tot, també tenen a la seva disposició dels diaris de
sessions de les Comissions d’Hisenda i Pressuposts celebrades
al Parlament de les Illes Balears entre els dies 16 i 20 de
novembre de 2021, dels núm. 74 a 86.
Aquí us adjuntam l’enllaç per accedir-hi:
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria
=3&year=2021
Palma, 28 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 14384/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades
per particulars que estan pendents d'informar per la
Direcció General de Recursos Hídrics a dia 10 de desembre
de 2021.

als grups d’educació primària que s’han organitzat com a grups
de convivència estable, així com la designació d’alumnat i
personal docent i no docent quarantenable i no quarantenable
segons estiguin amb pauta completa o no i hagin o no passat la
COVID-19.
Palma, 23 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 14400/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dispositiu EDUCOVID (3) recursos
operatius d'atenció a les consultes d'usuaris.
Els usuaris disposen del telèfon d’Educovid, per atendre els
dubtes dels professionals sanitaris i de l’àmbit educatiu en la
gestió dels casos i dels telèfons d’infocovid pediàtric i
infocovid per atendre les cridades de les famílies i altres
persones que necessitin informació, consulta, etc.
Els professionals d’Educovid contesten les telefonades dels
professionals de l’àmbit educatiu i de l’àmbit sanitari. Les
famílies telefonen a Infocovid pediàtric.
Infocovid pediàtric, 900700222 atén dubtes i cita símptomes
d’usuari pediàtric, de 0 a 14 anys.
Atenen aquesta línia, juntament amb la Infocovid, un mínim
de 15 tècnics d’emergències en dies laborables, que passen a 12
els dissabtes i 10 els dies festius.

Hi ha al voltant de 800 expedients pendents d’informar.
Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació

Educovid només era un telèfon per a professionals i centres
escolars, no estava disponible per a usuaris, si tenien incidència
en l’àmbit escolar havien de contactar amb el seu centre
educatiu.
L’horari d’atenció al número de telèfon d’Educovid és de 8
a 20h de dilluns a diumenge, ambdós inclosos.

E)
Palma, 21 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 14399/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dispositiu EDUCOVID (2)
protocols.
1. A la següent pàgina web de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional poden consultar tota la informació
actualitzada de la Resolució conjunta del conseller d’Educació
i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum
per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, organització i funcionament per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de
les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i totes les seves
actualitzacions. A la resolució conjunta consten els protocols
establerts entre ambdues conselleries.
http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_c
ovid/
2. A la mateixa pàgina web es poden consultar la resolució i
protocols del curs anterior. Els canvis principals s’han produït

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 14401/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a demora en la realització de la prova
PCR COVID19 a usuaris derivats a través del dispositiu
EDUCOVID.
Les demores en les cites als contactes estrets per fer la
prova diagnòstica són degudes a l’augment de la incidència de
casos en l’àmbit educatiu. Als casos positius de l’àmbit
educatiu no se’ls fa PCR de sortida o fi d’aïllament domiciliari.
Els casos amb PCR negativa no són casos. Els casos han de
tenir una PDIA positiva, ja sigui PCR o PRAg.
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Palma, 23 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
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EDUCOVID organitzava els cribratges a les escoles remetent
unitats volants d’atenció a la Covid-19 per a proves PCR.
Davant la sisena onada, i donat el nombre creixen d’infants
i adolescents amb símptomes, es fa decidir reforçar aquestes
Unitats amb el dispositiu Kid Covid.

H)
A la Pregunta RGE núm. 14405/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de COVID19 a l'àmbit
educatiu a la sisena onada de la pandèmia (3) a alumnat
amb necessitats educatives especials.

El dispositiu ha estat ubicat a l’antic Son Dureta, i consta de
dues línies industrials per fer proves diagnòstiques davant la
Covid, tant per infants com per les seves famílies.
L’activitat es va iniciar el 13 de desembre 2021 amb horaris
de 8-20 h.

El nombre de casos positius de COVID-19 en l’alumnat
amb necessitats educatives especials durant el mes de
novembre de 2021 ha estat d’un.

La derivació dels infants i adolescents a aquestes unitats, ha
estat coordinada per la central Educovid.

El nombre de casos positius de COVID-19 en l’alumnat
amb necessitats educatives especials durant el mes de desembre
ha estat de nou.

Per desenvolupar tal funció hi havia destinats: 2
administratius, 2 infermeres pediàtriques, 2 TCAEs
pediàtriques i 1 TEL.

Palma, 28 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

Les funcions, com ha he dit, eren realització de proves
diagnòstiques per la Covid-19 (PCR i/o antígens ràpids).
A Son Dureta hi ha un mòdul de banys a la zona de
vaccinació disponible tant per les persones que acudeixen per
fer-se proves diagnòstiques com per la vaccinació.

I)
A la Pregunta RGE núm. 14452/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a denúncia de la família Rotger Miró
per la demora en la realització d'una prova diagnòstica per
patologia greu de la pacient Francisca Miró, de Menorca.

Palma, 18 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
La gerència ha facilitat informació sobre el procés a la
família i que la informació que sol·licita el diputat és de
caràcter confidencial, ja que forma part de l’expedient clínic de
la dona.
Palma, 2 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

K)
A la Pregunta RGE núm. 14564/21, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
peticions d'ajuda que s'han sol·licitat per subvencionar les
inversions en explotacions del sector dels fruits secs l'any
2021.
184 expedients de peticions en total.

Ordre de Publicació

Palma, 11 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

J)
A la Pregunta RGE núm. 14542/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a demores i cures a les proves PCR
sol·licitades als alumnes de centres educatius.

Ordre de Publicació
L)

A causa del gran nombre d’infants i adolescents fent-se
proves diagnòstiques coincidint amb la sisena onada per
COVID-19, la qual com hem pogut veure ha tengut una
repercussió a la infància i adolescència més intensa que a
onades precedents.

A la Pregunta RGE núm. 14575/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'autoritzacions o informes
que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2020
per zones inundables.

Des de setembre 2020, coincidint amb l’inici escolar, es va
crear la central coordinadora de casos Covid dins l’àmbit
educatiu (EDUCOVID).

L’any 2020 es van emetre 92 autoritzacions per zona
inundable o potencialment inundable. Habitualment, per a cada
autorització, s’emeten abans dos o tres informes, que s’han de
sumar als que s’elaboren quan no hi ha afecció a zones
inundables.

Entre les seves funcions hi havia la coordinació amb centres
escolars per fer el cribratge d’infants i adolescents que havien
sigut contactes estrets dins el centre educatiu. Des de llavors,
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Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 14576/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'autorització
o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la
Conselleria de Medi Ambient l'any 2020.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 14579/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la petició
d'informe o autorització per zones inundables i la seva
emissió per part de la Conselleria de Medi Ambient.
La mitjana de temps de resposta en peticions per zones
inundables és d’uns 18 mesos i depèn que la sol·licitud estigui
completa. La major part de les vegades manca un estudi
d’inundabilitat que els promotors aporten entre 4 i 8 mesos
després del requeriment de la documentació.

Amb el sistema informàtic actual no es pot consultar
aquesta informació, però s’estima que l’any 2020 del total
d’entrada relacionades amb la gestió del domini públic
hidràulic unes 390 estan relacionades amb risc d’inundació.
Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 14577/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'autorització
o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la
Conselleria de Medi Ambient l'any 2021.
Amb el sistema informàtic actual no es pot consultar
aquesta informació, però s’estima que l’any 2021 del total
d’entrada relacionades amb la gestió del domini públic
hidràulic unes 400 estan relacionades amb risc d’inundació.

Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 14580/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a any d'entrada de la petició dels
informes o autoritzacions a zones inundables emesos per la
Conselleria de Medi Ambient.
L’any 2020 l’1% dels expedients fou del 2014, el 3% de
2016, el 5% del 2017, el 49% de 2018, el 30% de 2019 i el
12% del 2020.
L’any 2021 l’1% fou del 2016, 27% del 2018, el 37% del
2019, el 19% del 2020 i el 16% del 2021.
Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
R)
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 14578/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'autoritzacions o informes
que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2021
per zones inundables.
L’any 2021 es van emetre 112 autoritzacions per zona
inundable o potencialment inundable. Habitualment, per a cada
autorització, s’emeten abans dos o tres informes, que s’han de
sumar als que s’elaboren quan no hi ha afecció a zones
inundables.
Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

A la Pregunta RGE núm. 148/22, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a construcció
d'habitatge regulat.
La “construcció d’habitatge regulat” la fa la conselleria a
través de l’IBAVI, que únicament promou VPO i, si escau,
allotjament dotacional.
A nivell normatiu, a Balears únicament existeix la VOP,
excepte “habitatge a preu taxat” de les RES.
El mecanisme de l’IBAVI s’estructura com procedeix:
1) Sòl obtingut per cessió municipal, dels consells o que tingués
de manera prèvia en cartera.
2) Elaboració d’un projecte edificatiu via concurs d’idees o
contracte.
3) Llicència municipal i pagament de taxes per part de
l’Ajuntament.
4) Qualificació provisional del projecte per la Direcció
General.
5) Licitació de les obres.
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6) Adjudicació de les obres.
7) Execució d’aquestes, amb direcció d’obra subcontractada i
control propi.
8) Final d’obra ajuntament.
9) Qualificació definitiva dels habitatges Direcció General
d’Habitatge.
10) Publicació llistat i adjudicació als demandants.
A més, en relació amb impuls de compra-venda: s’ha fet
permuta de sòl per pisos construïts. Recentment adjudicada una
obra en el municipi de Calvià.
També s’han intentat: concurs de cessió de sòl públic
mitjançant dret de superfície per a cooperatives d’habitatge en
règim de cessió d’ús (programa COHABITA), sense èxit fins
al moment).
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registre de la CAIB o bé, degudament signades i escanejades,
mitjançant correu electrònic a les següents adreces:
Mallorca: aparcamentsitrasters.mca@ibavi.caib.es
Menorca: aparcamentsitrasters.men@ibavi.caib.es
Eivissa: aparcamentsitrasters.eiv@ibavi.caib.es
Formentera: aparcamentsitrasters.for@ibavi.caib.es
Aquesta informació és pública i la trobarà al següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/oferta_dapa
racament_i_trasters/
Respecte de les places d’aparcaments que estan ocupades i
lliures:

Palma, 16 de gener de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 151 i 152/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a places d'aparcaments de l'IBAVI a Es Castell,
Alaior, Ferreries i Es Mercadal a 29 de març de 2021 i a 11
de gener de 2022.

Municipi

Total places
aparcament

Places
aparcaments
lliures

Alaior

20

6

Ferreries

32

16

Es Castell

19

6

Es Mercadal

29

15

Palma, 28 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

L’IBAVI disposa d’una xarxa d’aparcaments no protegits
que es gestionen en règim de lloguer.
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

El procediment d’adjudicació de les places d’aparcament de
l’IBAVI es du a terme mitjançant registre d’entrada.

Ordre de Publicació
Criteris per sol·licitar un aparcament de l’IBAVI en règim
de lloguer:
• L’adjudicació i selecció dels aparcaments es fa en funció de
l’ordre de presentació de la sol·licitud en el registre
d’entrada de les oficines de l’IBAVI, a qualsevol oficina de
registre de la CAIB o bé, per via telemàtica.
• Els contractes d’arrendament se signaran per una durada
d’un any. Aquesta durada es prorrogarà per períodes anuals
mentre cap de les parts comuniqui a l’altra la seva voluntat
de resoldre el contracte de tres mesos abans de la seva
extinció.
• Els preus dels aparcaments s’establiran d’acord amb un
percentatge damunt el preu de mercat. En el cas dels
llogaters de l’IBAVI, el percentatge serà del 40%. En el cas
de persones no llogateres de l’IBAVI, el percentatge serà
del 60%. El preu de lloguer inclou impostos i altres
despeses.
• Els sol·licitants hauran d’ingressar al compte corrent que
determinarà l’IBAVI, l’import equivalent a dos mesos de
lloguer en concepte de reserva. Aquesta quantitat serà
després comptabilitzada a efectes del dipòsit de la fiança.
En el cas de les persones llogateres a la mateixa promoció
que l’aparcament, el contracte d’arrendament s’inclou com
un annex al contracte de l’habitatge, per tant, el dipòsit de
fiança serà equivalent a un mes.
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant registre
d’entrada a les oficines de l’IBAVI, a qualsevol oficina de

A)
RGE núm. 2380/22, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació i
Formació Professional, davant el Ple de la cambra, per tal
de donar compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2272/21, relativa a avaluació de les mesures per millorar la
competència en llengua estrangera de l'alumnat dels centres
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2022, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada a l'enunciat.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
12815/21.

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2471, 2467 i 2464/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats José
Luis Camps i Pons i Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, i Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a planta fotovoltaica d'Es Castell,
a coordinació entre la conselleria i el FOGAIBA sobre les
ajudes a la pesca i a creació del fons de capital risc que va
anunciar la presidenta durant el debat de política general
d'octubre de 2020, per les preguntes RGE núm. 2623, 2624 i
2625/22, relatives a conseqüències en la normativa reguladora
del preu del lloguer a les Illes Balears de la línia adoptada pel
Tribunal Constitucional en relació amb la llei catalana, a
mesures per pal·liar el greu problema de la pujada del gasoil en
el sector pesquer i a mesures per mitigar les conseqüències
socials i econòmiques de l'encariment dels costs del transport
marítim, respectivament.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
B)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
560/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2417/22,
presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, i accepta la retirada de la
sol·licitud de compareixença esmentada, de Metges del MónIlles Balears sobre la seva memòria d'activitats 2021.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2508/22,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la sol·licitud de compareixença
esmentada, del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball sobre l'ús de fons provinents de l'Impost de Turisme
Sostenible (ITS) per ajudar a finançar el concert organitzat pels
40 Principals a Palma.
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Assistències dels diputats i les diputades del Parlament
de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponents als
quart i cinquè períodes de sessions de la X legislatura.
Conformement amb l'article 18.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb l'Acord de la Mesa de la
cambra sobre determinats models de documents en matèria de
transparència, de data 14 de desembre de 2020, es publiquen
les assistències dels diputats i les diputades del Parlament al Ple
i a les comissions corresponents als períodes de sessions
següents:
Període de sessions 01/02/2021 a 18/06/2021
Període de sessions 09/09/2021 a 23/12/2021
Palma, a 16 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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