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El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2. COMISSIONS PARLAMENT
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 9 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6310/21, relativa a defensa del servei públic de Correus,
amb l'esmena RGE núm. 2458/22, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a definir una posició de defensa del servei postal
públic i els seus compromisos amb el futur de Correus com
a empresa capdavantera del sector públic, cessant el més
aviat possible les disputes d'interessos i posicions entre
ministeris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir els compromisos de finançament per a la
prestació dels serveis postals a tots els ciutadans i les
ciutadanes, que permetin a la nostra comunitat complir els
paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte
exercici de la prestació dels serveis postals i assegurin que
tots els ciutadans i les ciutadanes rebin el repartiment de
correspondència 5 dies a la setmana com determina la
Directiva postal europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cobrir els llocs estructurals suprimits a les Unitats
de Repartiment de les nostres illes, necessaris per oferir un
servei de qualitat a la ciutadania.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir la qualitat de les condicions laborals,
garantint una plantilla amb prou treballadors i treballadores
que permeti les corresponents substitucions per malaltia,
permisos o vacances.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a assegurar un servei de qualitat per al conjunt
de la ciutadania; a incloure Correus, l’empresa pública més
gran del nostre país, en el repartiment dels Fons per a la
Recuperació, Transformació i Resiliència; i a actualitzar i
mantenir les Oficines Auxiliars i Unitats de Repartiment
existents a les zones rurals.
6. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d'aquest
acord al Govern d’Espanya.
A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 456/22, relativa a convenis intermunicipals de
l'Ajuntament de Palma amb els municipis de les Illes Balears
que encara no el tenen per tal d'emprar la targeta ciutadana
de perfil no resident, amb l'esmena RGE núm. 2454/22, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a promoure la implantació d'una reducció de l'esquema de
tarifes aeroportuàries amb la finalitat de millorar la
competitivitat dels aeroports nacionals, fent-los més
atractius en l'àmbit internacional, en un context de
reestructuració, reformulació de plans de negoci i
reprogramació del mapa de connexions per part de les
companyies aèries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a garantir que assumirà les despeses de les mesures de
prevenció COVID-19, control, seguretat i higiene sanitària
desplegades per AENA a les instal·lacions aeroportuàries,
descarregant les companyies aèries d'aquestes despeses per
tal que no recaiguin sobre els visitants i usuaris mitjançant
l'increment del cost dels bitllets.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a reforçar urgentment la capacitat i la dotació de mitjans i
efectius de Forces i Cossos de seguretat de l'Estat als
controls de fronteres dels ports i aeroports nacionals amb
major densitat de tràfic internacional de passatgers, en
especial els de les Illes Balears, per evitar, per tots els
mitjans, problemes de congestió.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a descartar absolutament en el context de la pandèmia
qualsevol iniciativa dirigida a l'establiment i l’aplicació
d'imposts al combustible aeri, que es pugui traduir de
manera automàtica en una mesura dissuasiva per viatjar, un
encariment dels bitllets, perjudicis als usuaris, reducció de
la demanda i de la recuperació econòmica, que danyaria
especialment els territoris insulars que es dediquen al
turisme com és el cas de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

BOPIB núm. 148 - 25 de març de 2022
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4028/21, relativa a mesures per tal de reduir els
abocaments de sentines a les aigües de les Illes Balears, i
quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, coordinadament amb els consells i els
ajuntaments, a impulsar l'ampliació i la millora de tota la
senyalització de les finques públiques i especialment dels
parcs naturals.

RESOLUCIÓ
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar a tota la senyalització i
informació existent a les finques públiques ubicades al sòl
rústic un codi QR que faci fàcilment accessible tota la
informació d'interès sobre cada una de les distintes finques
públiques.

C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat
Portuària de Balears a dur a terme una campanya
d'informació, en els diferents ports de la seva competència,
sobre els diferents serveis de recollida de residus que es
duen a terme.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

2. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a dur a terme una campanya d'informació, en els
diferents ports de la seva competència, sobre els diferents
serveis de recollida de residus que es duen a terme.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat
Portuària de Balears a incrementar l'incentiu en les taxes
mediambientals dels seus usuaris.
4. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a establir incentius en les taxes mediambientals dels
seus usuaris.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incrementar els serveis d'inspecció i vigilància en
ports i aigües interiors per detectar possibles abocaments de
residus.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Interior a establir una base del Servei de la Guàrdia Civil
del mar a l’illa d’Eivissa, per tal d’incrementar la protecció
del medi ambient en general i les aigües marines a les illes
d’Eivissa i Formentera, en particular.
A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4927/21, relativa a incorporació del codi QR a les
finques naturals propietat de les administracions públiques,
amb l'esmena RGE núm. 2428/22, i quedà aprovada la
següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 469/22,
relativa a mesures per impulsar el transport aeri i el turisme,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
promoure la implantació d'una reducció de l'esquema de tarifes
aeroportuàries amb la finalitat de millorar la competitivitat dels
aeroports nacionals, fent-los més atractius en l'àmbit
internacional, en un context de reestructuració, reformulació de
plans de negoci i reprogramació del mapa de connexions per
part de les companyies aèries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
garantir que assumirà les despeses de les mesures de prevenció
COVID-19, control, seguretat i higiene sanitària desplegades
per AENA a les instal·lacions aeroportuàries, descarregant les
companyies aèries d'aquestes despeses per tal que no recaiguin
sobre els visitants i usuaris mitjançant l'increment del cost dels
bitllets.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
reforçar urgentment la capacitat i la dotació de mitjans i
efectius de Forces i Cossos de seguretat de l'Estat als controls
de fronteres dels ports i aeroports nacionals amb major densitat
de tràfic internacional de passatgers, en especial els de les Illes
Balears, per evitar, per tots els mitjans, problemes de congestió.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
descartar absolutament en el context de la pandèmia qualsevol
iniciativa dirigida a l'establiment i l’aplicació d'imposts al
combustible aeri, que es pugui traduir de manera automàtica en
una mesura dissuasiva per viatjar, un encariment dels bitllets,
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perjudicis als usuaris, reducció de la demanda i de la
recuperació econòmica, que danyaria especialment els territoris
insulars que es dediquen al turisme com és el cas de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a demanar i gestionar amb la Comissió de
Competència de la Unió Europea que, de forma transitòria,
incrementi a 1.500.000 euros la quantitat que la ‘regla de
minimis’ limita actualment a 200.000 euros per compensar
el sobrecost del transport marítim de mercaderies amb
origen i destinació a les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que és una
fórmula provisional mentre no sigui possible incloure els
territoris peninsulars a l’article 349 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, que es refereix
expressament a les regions que, per circumstàncies
extraordinàries, queden excloses del ‘decret de minimis’
(article 349 TFUE: "El Consejo adoptará las medidas
contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las
características y exigencias especiales de las regiones
ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y
coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido
el mercado interior y las políticas comunes").

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 951/22,
relativa a lloguer de vacances a plataformes digitals, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar el suport de les organitzacions
empresarials, els sindicats i les cambres de comerç de les
Balears a aquesta fórmula provisional per reduir i
compensar els sobrecostos que pateixen les empreses de les
Illes Balears en el transport de mercaderies pel fet de la
insularitat.

F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a actualitzar la seva legislació per possibilitar que
les administracions competents en matèria turística puguin
aplicar els controls a les plataformes turístiques digitals
segons la normativa de cada territori.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar mesures ambientals en l’àmbit
dels habitatges de lloguer de vacances per tal de reduir
l’empremta de carboni dels turistes que utilitzen aquests
tipus de serveis.
A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 133/22,
relativa a suport al sector ramader, i quedà aprovada la
següent:

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14497/21,
relativa a petició d'una solució transitòria per a l'aplicació de
la "regla de mínimis" sobre les empreses industrials de
Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un acord entre les regions que
integren la Comissió de les Illes de la Conferència de
Regions Marítimes i Perifèriques de la Unió Europea, tenint
en compte que en aquests moments el Govern de les Illes
Balears ocupa la presidència d’aquesta comissió europea.

H)
1. El Parlament de les Illes Balears expressa públicament el
suport al sector ramader de les Illes Balears com a sector
estratègic per al nostre país.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar, en col·laboració amb els governs
autonòmics i el sector, els tràmits legislatius necessaris per
limitar les macrogranges a l’Estat espanyol.
A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

BOPIB núm. 148 - 25 de març de 2022
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 14366/21, relativa a reforçar la lluita contra la
violència de gènere en dones majors, i quedà aprovada la
següent:

8541

RESOLUCIÓ
J)
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix l'estricte
compliment de la carta dels Drets Humans i de la convenció
internacional de Ginebra, així com de tots els instruments
legals signats per part del Marroc.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix el respecte als
drets de la població sahrauí resident en aquest territori
ocupat del Sàhara.

RESOLUCIÓ
I)

3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb el dret a la llibertat d'expressió i altres drets
fonamentals de Sultana Jaya, així com els de tots i totes les
activistes sahrauís del Sàhara occidental.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears
a:
1. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització
sobre la violència de gènere en dones majors de 65 anys
destinades a millorar el coneixement dels seus drets i dels
serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en
aquests, adequant-ne els materials, el llenguatge i els
continguts a les percepcions i als enfocaments de les
persones majors, de manera que aquestes puguin sentir-se
identificades.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les Nacions
Unides, el Comitè Internacional de la Creu Roja i el Govern
d'Espanya que es garanteixi el compliment dels drets
fonamentals de la carta de Drets Humans de les Nacions
Unides i de la Convenció de Ginebra, i la integritat física i
mental de la població sahrauí resident als territoris ocupats
del Sàhara Occidental.

2. Impulsar programes de prevenció de la violència de
gènere i l'abús en els recursos públics, habitacionals, centres
de dia i centres d'esbarjo destinats a les persones grans.

A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

3. Desenvolupar programes orientats a la reparació
emocional de les supervivents.
4. Garantir un recurs habitacional (residència o habitatge)
a totes les dones grans, víctimes de violència masclista, que
no tenguin l’ús d'un habitatge.
5. Garantir el seguiment i el suport a les dones grans
víctimes de violència masclista tant si han denunciat com si
no ho han fet.
6. Fer una campanya específica per als familiars propers
(fills i filles, néts i nétes) i les persones properes a les dones
grans víctimes de violència masclista, perquè donin suport
a la mare, la padrina o l’amiga, per poder sortir de la
situació de violència i poder envellir en pau.
A la seu del Parlament, 15 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 10 de març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6550/21, relativa a consolidar l'1,5% cultural en obres
públiques estatals, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
K)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol, en el marc de la reforma de la Llei de patrimoni
històric i de la Llei per a la salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial, a introduir l'obligació legal de fixar
l'1,5% cultural en totes les obres públiques estatals
superiors a 300.000€, incrementant d'aquesta forma en 0,5
punts percentuals la quantia a destinar a patrimoni.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 26/22, relativa a garantia dels drets humans al
Sàhara Occidental, i quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6305/21, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a rebuig a
l'Informe Matic i suport a la vida, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 9 i abstencions 0.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Acord de compareixença del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura, sobre les subvencions
atorgades anualment per ajudar la investigació (RGE núm.
702/22).
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2022,
acordà recaptar la compareixença del conseller de Fons
Europeus, Recerca i Cultura per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del degà del Col·legi Oficial de
Psicologia de Balears, davant la Comissió de Salut, sobre la
situació actual respecte de l'atenció psicològica i les mesures
a adoptar per a la millora del servei i dels recursos i sobrela
greu situació respecte de l'atenció psicològica per a la
ciutadania i establir mecanismes conduents a una millora
en els recursos d'atenció psicològica (RGE núm. 4775 i
5122/21).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de març de 2022, tengué lloc la
compareixença del degà del Col·legi Oficial de Psicologia de
les Illes Balears, qui informà sobre els temes indicats.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença d'un representant del Consell
de la Joventut de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sobre la
posició del Consell en relació amb el Projecte de llei de
polítiques de joventut de les Illes Balears (RGE núm.
1044/22).
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març
de 2022, acordà, per assentiment, recaptar la compareixença
d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 22 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2656/22 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 2783/22), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
resposta als efectes de la guerra a Europa (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 resposta per fer
front als efectes de la guerra a Europa.
Motivació del procediment d'urgència: La justificació que
motiva aquesta sol·licitud és l’impacte que la Guerra d’Ucraïna
està provocant sobre els preus de l’electricitat, dels
combustibles, dels materials de la construcció, de les matèries
primeres, etc. L’escalada de preus de tots aquests elements
representa un problema molt important per a molts sectors
econòmics, alguns dels quals veuen afectada la seva viabilitat
(sector agroramader, sector pesquer, sector del transport per
carretera, etc.). La situació d’escalada de preus constant també
representa un problema per a l’administració pública, atès que
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l’encariment dels materials ja provoca la pèrdua de licitadors
a l’obra pública. A continuació es relacionen alguns dels
titulars apareguts a premsa durant els darrers dies que
justifiquen la sol·licitud pel procediment d’urgència:
• “El campo reúne sus últimas fuerzas en demanda de la
viabilidad amenazada” (Diari Menorca, 21 de març del
2022, p.4).
• “La falta de suministros y la subida de costes energéticos
llevan al límite a las empresas” (Última Hora, 22 de març
del 2022, p.17).
• “La obra pública pierde licitadores por el desfase en los
precios del material” (Diari Menorca, 22 de març del 2022,
p.4).
• “Los panaderos aguantan la subida de materia prima al
menos un mes más” (Diari Menorca, 22 de març del 2022,
p. 6)
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714/22, relativa a política general en relació amb la subvenció
d'estudis i projectes d'investigació per part de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis
Baleàrics a posar a disposició pública, en el format que es
consideri més adient, qualsevol projecte d'investigació que hagi
estat subvencionat per aquest institut.
Palma, a 18 de març de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

Palma, a 15 de març de 2022
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2675/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del
Govern en relació amb la mediació familiar.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política general en relació
amb la mediació familiar.

Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 de març de 2022
El portaveu
Josep Melià i Ques
Les diputades
Catalina Pons i Salom
Maria Antònia Sureda i Martí

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2751/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en relació amb la subvenció
d'estudis i projectes d'investigació per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
714/22.
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.

A)
RGE núm. 2635/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acolliment de menors i famílies procedents d'Ucraïna amb
motiu de la guerra i la invasió per part Rússia (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de famílies procedents d'Ucraïna
acollides per part del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars dins l'àmbit de les seves competències, des de l'inici de
la invasió de Rússia al seu país?
Quants d'aquests acolliments de famílies són menors d'edat?
Quants de menors han arribat no acompanyats pels seus
familiars?
Palma, a 14 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)

Palma, a 14 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 2636/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acolliment de menors i famílies procedents d'Ucraïna amb
motiu de la guerra i la invasió per part Rússia (2).
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el protocol, la instrucció o l'estratègia específica
acordada amb les comunitats autònomes des del Govern central
per a la coordinació i la cooperació en l'acollida de famílies i
menors procedents d'Ucraïna amb motiu de la guerra i la
invasió de Rússia?
Quin és el protocol, el pla, l'estratègia específica acordada
entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars per a
la coordinació i la cooperació en l'acollida de famílies i menors
procedents d'Ucraïna amb motiu de la guerra i la invasió de
Rússia?

RGE núm. 2673/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
partida econòmica per pagar la compensació prevista en el
Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, al sector del transport
públic de viatgers per carretera de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina partida econòmica destinarà el Govern a pagar la
compensació prevista en el Decret llei 1/2022, de 7 de febrer,
al sector del transport públic de viatgers per carretera de 2021?
Palma, a 15 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quin és el nombre de places disponibles per a aquesta acció
a les quatre illes?
Quin és el pressupost aportat des dels ministeris competents
i que es destinarà a la CAIB?
Quin és el pressupost aportat pel Govern de les Illes Balears
per a aquesta actuació?
Palma, a 14 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 2637/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acolliment de menors i famílies procedents d'Ucraïna amb
motiu de la guerra i la invasió per part Rússia (3).

E)
RGE núm. 2676/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consultes
oftalmològiques de l'Hospital de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sra. Consellera, el 2021 es va restablir part de la cartera de
serveis de l'Hospital de Formentera amb la recuperació de les
consultes oftalmològiques. Quin ha estat el resultat i quines
prestacions s'estan donant ara mateix a l'Hospital de
Formentera en matèria d'oftalmologia?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

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.
F)
Vista la resposta de generositat i solidaritat demostrada per
la societat de les Illes, oferint-se per acollir famílies i menors
procedents d'Ucraïna amb motiu de la guerra i la invasió per
part de Rússia, i la necessitat que se'ls doni una resposta i
informació veraç envers les possibilitats normatives i capacitats
d'acollida i arribada de refugiats, quines són les entitats sense
ànim de lucre i institucions no governamentals que col·laboren
en l'acollida de famílies i menors procedents d'Ucraïna amb
motiu de la crisi humanitària produïda per la invasió de Rússia?

RGE núm. 2710/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a caducitat de la declaració d'interès autonòmic de
l'institut de Son Ferriol.

Quines són les actuacions des del Govern de les Illes
Balears per informar la ciutadania, de forma accessible i clara,
respecte de la possibilitat d'acollir famílies i menors procedents
d'Ucraïna per part de les famílies de les Illes Balears?

La declaració d'interès autonòmic de l'institut de Son Ferriol
d'acord amb l'article 8.6 del Decret llei 1/2018 ha caducat?

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.

Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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J)
G)
RGE núm. 2711/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuacions dutes a terme pel Govern des de la
declaració d'interès autonòmic de l'institut d'ensenyament
de Son Ferriol.
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. 2722/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de CEIP que han incorporat
ESO el darrer curs.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants i quins centres d'educació infantil i primària han
incorporat l'ensenyament secundari obligatori el darrer curs?

Quines actuacions i gestions ha realitzat el Govern des de
la declaració d'interès autonòmic de l'institut d'ensenyament de
Son Ferriol per a la seva efectiva construcció? Ha realitzat a
l'efecte estudis tècnics dels terrenys o primers càlculs per al seu
projecte constructiu?
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 17 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 2723/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a desenvolupament del currículum
autonòmic de formació professional.

H)
RGE núm. 2718/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a auditoria de la campanya de vacunació de la
COVID-19.

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

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

Està previst desenvolupar el currículum autonòmic de
formació professional?
Palma, a 17 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ha realitzat el Govern una auditoria de la campanya de
vacunació de la COVID-19?
Palma, a 17 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 2721/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsions d'ampliació d'alguns CEIP
per impartir ESO.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Educació ampliar alguns centres
d'educació infantil i primària per impartir ESO?
Palma, a 17 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

L)
RGE núm. 2735/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de places turístiques que s'han adquirit
de forma onerosa d'ençà que és obligatòria l'adquisició de
places per obrir-ne de noves.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes places turístiques consta a la Conselleria de
Turisme que s'han adquirit de forma onerosa d'ençà que és
obligatòria l'adquisició de places per obrir-ne de noves?
Quantes són d'allotjament turístic i quantes d'estades turístiques
en habitatges?
Palma, a 17 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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M)

Palma, a 18 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 2740/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
T1 exprés Palma-Inca-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.
El 27 de desembre de 2012 s'inicià la línia de tren Inca
Exprés, que unia Palma i Inca en una mitjana de 25 minuts amb
sis trajectes totals, tres d'anada i tres de tornada.
Aquesta línia exprés reduïa en 10 minuts la durada mitjana
del trajecte entre l'estació intermodal (Palma) i el municipi
d'Inca, amb únicament una parada intermèdia a Marratxí.
A dia d'avui, segons es desprèn dels horaris que apareixen
a la web "trensfm.com", la línia T1e (Inca Exprés) en sentit
Inca realitza aturades a Marratxí, Es Caülls, Santa Maria,
Alaró/Consell, Binissalem, Lloseta i Inca. I en sentit invers, les
mateixes aturades.

B)
RGE núm. 2739/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació en un sol lot de les obres de nou centres de
salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera que la seva gestió
intentant adjudicar en un sol lot les obres de nou centres de
salut ha estat la correcta?
Palma, a 18 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quan va modificar el Govern la T1 exprés i per quin motiu?
En quin termini té previst recuperar aquesta línia?
C)
Palma, a 18 de març de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

RGE núm. 2754/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resposta a les peticions dels pagesos i pescadors de Balears
per evitar el tancament d'explotacions i el cessament de la
seva activitat.

Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, ratifica l'admissió a tràmit per
delegació de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple següents.

Quines mesures aplicarà el Govern de les Illes Balears per
donar resposta a les peticions dels pagesos i pescadors de
Balears per evitar el tancament d'explotacions i que hagin de
cessar la seva activitat?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 21 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2737/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a resolució en contra de la licitació en bloc dels nou
centres de salut.

D)

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.

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

Sra. Presidenta, considera que la resolució en contra de la
licitació en bloc dels nou centres de salut demostra que, com
vàrem advertir, s'havia de fer per lots?

Com es donarà suport des de les Illes Balears al poble
sahrauí després de l'aval del Govern d'Espanya al pla del
Marroc per al Sàhara?

RGE núm. 2756/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport des de les
Illes Balears al poble sahrauí.
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Palma, a 21 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, quines són les conseqüències de l'aturada
del sector pesquer balear?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
E)
RGE núm. 2782/22, 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.
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H)
RGE núm. 2787/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de cribratge de detecció precoç de càncer de
còlon a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut i Consum, en quin termini assegura
que s'implementarà el programa de cribratge de càncer de còlon
a Menorca?

Ja s'ha creat el fons de capital risc que va anunciar durant el
debat de política general d'octubre de 2020?

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
I)
F)
RGE núm. 2785/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a importància del règim fiscal especial i de les
polítiques fiscals davant la crisi energètica.
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.
Considera la Sra. Presidenta que el règim fiscal especial i
les polítiques fiscals poden ajudar a fer front a la crisi
energètica i a la pujada dels preus dels combustibles?

RGE núm. 2788/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
necessàries per a l'activitat del sector pesquer.
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, quines possibilitats d'adoptar mesures,
similars a les que estan prenent altres països i comunitats del
nostre entorn, de suport als seus sectors pesquers, valora
aquesta conselleria davant situacions de desabastiment com
l'actual?
Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
J)
G)
RGE núm. 2786/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a conseqüències de l'aturada del
sector pesquer balear.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 2789/22, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a falta de seguretat a l'estació intermodal.
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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Sr. Marí, què fa la seva conselleria per solucionar la falta de
seguretat a l'estació intermodal?
N)
Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

K)
RGE núm. 2790/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
crisi econòmica i social.
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. 2793/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicacions telemàtiques segures en el Servei de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, quan té previst restablir les
comunicacions telemàtiques segures del Servei de Salut?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Sra. Armengol, quines mesures adoptarà davant la greu crisi
econòmica i social que sofrim?
O)
Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

L)
RGE núm. 2791/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
complement de fidelització per a la categoria professional
d'infermeria a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el Govern ampliar el complement de fidelització
per a la categoria professional d'infermeria a Eivissa?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 2792/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als
transportistes de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures concretes ha pres el conseller de Mobilitat
i Habitatge per fer front a la pujada de preus dels combustibles
per ajudar els transportistes de les Illes Balears?

RGE núm. 2794/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a via
verda d'Alaró.
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.
Es pot replantejar el Govern la via verda d'Alaró després de
la contestació de veïnats i ajuntament?
Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

P)
RGE núm. 2795/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes al sector pesquer 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. Consellera d'Agricultura i Pesca, considera suficients
les ajudes que s'estan donant al sector pesquer de les Illes
Balears?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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Q)

T)

RGE núm. 2796/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a efectes de l'actual situació sociopolítica al sector turístic
de les Illes Balears.

RGE núm. 2799/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de
manifestar-se per demanar compensacions per l'escalada de
preus.

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.

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.

Sr. Conseller de Turisme, com creu que pot afectar la
situació sociopolítica actual al nostre sector turístic?

Sra. Armengol, considera necessari manifestar-se contra el
Govern de les Illes Balears i el Govern d'Espanya per demanar
compensacions davant la descomunal escalada de preus?

Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 2797/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
currículums per al proper curs escolar 2022-2023.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern adequada la implantació dels nous
currículums per al proper curs escolar 2022-2023?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

U)
RGE núm. 2802/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
implementació de l'estratègia de cronicitat a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, donada la importància de l'estratègia de la
cronicitat a tot el sistema balear de salut, en quin punt es troba
la implementació d'aquesta estratègia a l'illa de Formentera?
Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

S)
RGE núm. 2798/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abaixada d'imposts a les persones.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Hisenda, quan té previst abaixar els
imposts a les persones?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

V)
RGE núm. 2803/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures econòmiques acordades amb el Govern d'Espanya.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, quines han estat les mesures acordades amb
el Govern d'Espanya, després de les reunions del Pacte de
reactivació, per pal·liar el doble impacte en l'apujada de preus
a Balears derivat del fet insular?
Palma, a 23 de març de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.

Ordre de Publicació

Motivació del procediment d'urgència: Davant el notable
increment de la inflació i l'encariment dels carburants, el gas i
l'electricitat, és urgent que, de manera immediata, s'adoptin
mesures per pal·liar els efectes de la inflació i es procedeixi a
la rebaixa de l'IVA en els carburants, el gas i l'electricitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit la pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següent.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2741/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 2272/21, relativa a avaluació de les mesures per
millorar la competència en llengua estrangera, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
Quines actuacions està duent a terme la Conselleria
d'Educació i Formació Professional per donar compliment a 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, aprovada per la Comissió
d'Educació el passat 3 de juny de 2021?
Palma, a 18 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2659/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de mesures per pal·liar els efectes de la
inflació i de l'increment del preu dels carburants, del gas i
de l'electricitat: deflactar la tarifa d'IRPF i rebaixar l'IVA
de carburants, gas i electricitat (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei

Després d'anys d'estar situada en un segon pla, la inflació ha
tornat a cobrar protagonisme a causa de les dades
extraordinàriament altes que s'han anat coneixent durant
aquests últims mesos. Els problemes ocasionats en les cadenes
de producció globals, l'escassetat d'uns certs subministraments
i la preocupant evolució del cost de l'energia, han anat
empenyent l'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'alça fins a
sobrepassar el 6% interanual, unes xifres que ni la nostra
comunitat ni la resta d'Espanya sofrien des de fa tres dècades.
La inflació és un fenomen que castiga amb major severitat
els ciutadans amb menys capacitat econòmica en suposar-los,
en termes relatius, una major pèrdua de poder adquisitiu.
Actualment, a causa de la inflació, una mateixa quantitat
nominal de diners implica menys capacitat econòmica que anys
enrere. Davant aquesta situació, urgeix ajustar els trams de
l'escala autonòmica de l'IRPF a l'evolució de la inflació i la
capacitat econòmica real dels contribuents.
Els llindars vigents de l'escala autonòmica de l'IRPF no
s'han modificat des de 2016 (Llei 12/2015, de 29 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2016 que modifica el text refós de les
disposicions generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d'impostos cedits). Des de llavors, l'IPC ha
augmentat, en total, un 12,9%. Aquests són els trams vigents:
Base liquidable des de
(euros)

0
10.000
18.000
30.000
48.000
70.000
90.000
120.000
175.000

Bases deflactades segons IPC
(12,9%)

0
11.290
20.322
33.870
54.192
79.030
101.610
135.480
197.575

En conseqüència, molts contribuents estan pagant avui per
un tipus impositiu superior al que haurien de pagar, per efecte
de la variació nominal dels seus ingressos, sense haver
augmentat realment la seva capacitat econòmica.
La falta de deflació de les tarifes de l'IRPF va en contra del
mandat constitucional que el sistema tributari ha d'atendre el
principi de capacitat econòmica, en augmentar el tipus
impositiu efectiu del contribuent sense que aquest realment
hagi augmentat termes reals. A més, el manteniment d'uns
llindars de renda que no es corresponen amb la realitat
econòmica actual està agreujant encara més la pèrdua de poder
adquisitiu ja provocada per la inflació, quan els poders públics
haurien d'estar fent tot el que fos per reduir el seu impacte.
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D'altra banda, és important incidir i adoptar mesures amb
caràcter d'urgència davant l'encariment de la factura de les
diferents fonts d'energia ja que està comportant greus
conseqüències sobre l'economia i la societat espanyola. És
indubtable el gran impacte que ha causat la invasió russa sobre
Ucraïna en el mercat de l'energia, tensionant al màxim els preus
de la llum, el gas i el petroli, però aquest terrible succés no ve
més que a agreujar una situació que ja era de per si
insostenible.
La primera crisi de preus es produïa en el mercat de
l'electricitat, la senda de pujada de la qual es va iniciar al gener
de 2021 amb la borrasca Filomena i no ha parat d'escalar,
assolint cada dia rècords de preus històrics que mantenen la
seva factura a nivells prohibitius. El preu de l'electricitat en el
mercat majorista (pool) es va situar, per al dilluns 7 de març, en
442,54 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa suposa una
pujada de més del 17% respecte del dia anterior, en el que ha
estat el seu preu més alt des que existeixen registres. En el que
va de mes, el preu mitjà de l'electricitat se situa en 340,43
euros/MWh, més de 100 euros per damunt de la mitjana
registrada el desembre passat.
El rebut elèctric de febrer d'un usuari mitjà acollit a la tarifa
regulada (PVPC) es va situar en els 131,29 euros, un 111,5%
per sobre dels 62,08 euros del mateix mes de l'any 2021. Els
preus del pool repercuteixen directament en la tarifa regulada,
a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al
país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que
tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure. La
factura elèctrica amb els 8 primers dies de març assoliria els
175 euros, la qual cosa es traduiria en un increment del rebut de
la llum entorn del 35% respecte del que ja es va pagar el mes
de febrer.
Al seu torn, el preu de la llum està condicionat pel preu del
gas, que està desbocat en els últims temps. La crisi estructural
dels canals de subministraments algerià i rus s'ha agreujat amb
l'escalada del conflicte a Ucraïna, provocant una alça
incontrolada en el cost del gas. El temor a una interrupció de
subministrament del gas rus ha elevat un 40% de mitjana en els
últims dies els preus energètics europeus. En els últims cinc
anys, les importacions russes han representat un terç del
subministrament de gas a Europa. No obstant això, en el que va
de 2022 han baixat a només el 17%. El gas europeu marcava un
nou rècord històric el passat 9 de març i tancava el dia per
sobre dels 215 euros el megavat hora amb un fort pic de 345.
Aquesta font d'energia era, en aquests dies, dotze vegades més
cara que el 2021.
Finalment, el petroli, que ha entrat igualment en la mateixa
dinàmica alcista que la resta de fonts d'energia. El barril de
Brent, que marca la referència per al petroli en el mercat
europeu, ha arribat a aconseguir en aquests dies pics de 139
dòlars (uns 127 euros), un preu que no s'havia vist en els últims
14 anys. Si ho mirem des de l'any passat la pujada és
espectacular, ja que el preu del petroli gairebé s'ha triplicat en
un any: ha passat dels 50,3 dòlars de principis de 2021 a les
xifres actuals. Avui dia el litre de gasolina de 95 octans costa
de mitjana a Espanya 2 euros per litre, mentre que el cas del
gasoil aconsegueix una mitjana d'1,8 euros el litre, la qual cosa
suposa una pujada de més del 30% respecte de les mateixes
dates de l'any passat. Amb tot això, omplir el dipòsit del cotxe
se situa avui en 100 euros de mitjana.
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Els països del nostre entorn s'han mostrat molt sensibles i
actius davant l'increment desmesurat dels preus de l'energia.
Alemanya ha reduït a la meitat l'impost que es carrega sobre el
preu de l'electricitat i que serveix per finançar renovables, amb
la intenció que desaparegui en la segona meitat de l'any. L'estat
també ha ofert un paquet d'ajudes de 130 milions d'euros a les
llars amb menys rendes. Itàlia ha reduït del 22 al 5% l'IVA del
gas en la factura de tots els consumidors. A més, ha esborrat
d'un cop de ploma els càrrecs del sistema -com les primes a
renovables- de la factura elèctrica de 29 milions de
consumidors domèstics i 6 milions de petits negocis. El govern
d'Eslovàquia ha anunciat que congelarà el preu de l'energia
elèctrica fins al 2024. El megavat hora (MWh) no podrà pujar
dels 61,21 euros, excloent el cost regulador i de distribució. El
primer ministre de Polònia ha confirmat una baixada històrica
d'impostos per fer front a la inflació. Així, l'1 de febrer va
entrar en vigor la major retallada d'impostos de la història del
país. L'IVA del combustible va baixar del 23 al 8% i el del gas
es va eliminar en passar del 8 al 0% (al gener ja havia passat
del 23 al 8%). D'altra banda, l'IVA dels aliments bàsics i dels
fertilitzants també es va eliminar, en passar del 5 i el 8%,
respectivament, al 0%.
A Espanya, el desembre passat, el Consell de Ministres va
aprovar el Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel
qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit energètic per al
foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament
d'energies renovables, entre les quals es troba la pròrroga de les
fiscals ja adoptades durant aquest últim trimestre de l'any per
alleujar la factura de la llum. Per tant, es prolonga fins al 30
d'abril de 2022 la reducció al 10% de l'IVA en la factura
elèctrica dels consumidors amb fins a 10 kW de potència
contractada. Fins a aquesta mateixa data, els beneficiaris del bo
social elèctric mantindran els seus descomptes d'entre el 60 i el
70% del seu consum. L'impost especial sobre l'electricitat (IEE)
seguirà fins al 30 d'abril en el 0,5%, el mínim autoritzat per la
normativa europea, mentre que l'impost que grava amb un 7%
el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE)
romandrà suspès fins al 31 de març.
A partir d'aquí, en el pitjor moment de la crisi de preus, el
Govern central no ha tornat a atendre les necessitats més
peremptòries dels seus ciutadans. Al contrari, des del Ministeri
d'Hisenda, indirectament, a través de les recomanacions del
Comitè d'Experts per a la Reforma del Sistema Tributari -fòrum
promogut pel mateix ministeri com a coartada a la pujada
generalitzada de les figures impositives del nostre sistema
fiscal-, s'està proposant, de manera incomprensible, una pujada
de l'impost sobre el valor afegit a tots els nivells i una pujada
substancial sobre els hidrocarburs, en particular sobre el gas
natural i els carburants d'automoció. Els ciutadans espanyols no
mereixen un govern malbaratador, confiscatori i, per tant,
incapaç de fer front a una nova i brutal crisi econòmica.
Des de Ciutadans es considera indispensable per fer front a
l'actual situació continuar aprofundint en mesures que
esmorteeixin l'actual crisi de preus de les diferents fonts
d'energia, prolongant les ja iniciades sobre l'electricitat i
ampliant les actuacions als mercats del gas i la gasolina.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
Ciutadans presenta la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al fet que, en l'àmbit de les seves competències, deflacti
la tarifa de l'impost sobre la renda de les Ppersones físiques,
amb la finalitat d'ajustar els trams de l'escala autonòmica
d'aquest impost a l'evolució de la inflació i a la capacitat
econòmica real dels contribuents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, al seu torn, insti el Govern de la Nació a, de
manera urgent i fins al 31 de desembre de 2022, aplicar una
reducció del tipus de l'impost sobre el valor afegit de la factura
elèctrica del tipus general del 21% al tipus superreduït del 4%.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, al seu torn, insti el Govern de la Nació a, de
manera urgent i fins al 31 de desembre de 2022, fer extensiva
la reducció del tipus de l'impost sobre el valor afegit del tipus
general del 21% al tipus superreduït del tribut del 4% al
subministrament de gas natural.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, al seu torn, insti el Govern de la Nació a, de
manera urgent i fins al 31 de desembre de 2022, fer extensiva
la reducció del tipus de l'impost sobre el valor afegit del tipus
general del 21% al tipus superreduït del tribut del 4% sobre els
carburants.
Palma, a 15 de març de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 2752/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents per a les famílies i empreses de
les Illes Balears davant els efectes de la inflació i de
l'agressió militar de Rússia a Ucraïna (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Les famílies i els sectors
econòmics de les Illes Balears estan patint unes pèrdues de
poder adquisitiu i un sobrecostos que esdevenen insostenibles
a curt termini. Per això es fa absolutament necessari
implementar, immediatament, un pla de mesures urgents des de
les administracions públiques.

quasi dos punts per damunt de la taxa d’inflació de la zona
euro. No obstant això, certs productes que formen part de la
cistella de la compra habitual de la immensa majoria de
famílies, les matèries primeres que fan servir moltes empreses
per dur a terme la seva producció o prestació de serveis i,
sobretot, l’electricitat i els carburants, han sofert increments de
preus molt superiors a la taxa d’IPC.
A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara
molt més agreujada per la invasió russa d’Ucraïna, que ha
disparat els preus de l’electricitat i els carburants i ha reduït o
fins i tot tret del mercat certs productes i matèries primeres de
caràcter bàsic.
Com a conseqüència d’aquests fets, les famílies de les illes
Balears i del conjunt d’Espanya han sofert enormes pèrdues de
poder adquisitiu i un empobriment exponencial que afecta molt
especialment els ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i els
més vulnerables. Al mateix temps, aquesta escalda de preus
dispara els costos de producció de les empreses, moltes d’elles
autònoms i PIME, que veuen reduïts o directament anul·lats els
marges de beneficis, de manera que es posa en seriós risc la
viabilitat de les activitats econòmiques dels sectors més afectats
pels increments de preus.
Per això, es fa absolutament necessari que les
administracions públiques prenguin mesures immediates que
permetin compensar, almenys parcialment, les pèrdues de
poder adquisitiu de les famílies i els sobrecostos que suporten
les empreses, molt especialment les de sectors com l’agrícola,
el ramader, el pesquer, els transports o la distribució, entre
d’altres.
Per tots aquest motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a reduir l'impost especial als hidrocarburs contemplat a l'article
50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials,
als nivells mínims d'imposició aplicables als carburants,
ressenyats en l'Annex I de la Directiva 2003/96/CE del Consell
de 27 d'octubre de 2003, de manera provisional i en tant
l'excepcional situació de preus.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aplicar IVA superreduït del 4% al subministrament de llum,
gas natural, i de calefacció urbana.

Des de fa ja alguns mesos els ciutadans de les Illes Balears
i del conjunt d’Espanya observen amb molta preocupació que
els preus de molts de productes de primera necessitat sofreixen
uns increments de preus com no s’havien vist en dècades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a la modificació de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de
28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'impost
sobre el valor afegit, perquè contempli l'aplicació d'un tipus
impositiu reduït als carburants d'automoció, així com la
suspensió dels tipus mínims de l'impost especial d'hidrocarburs
establerts en la 2003/96/CE del Consell, de 27 d'octubre de
2003, de manera provisional i en tant persisteixi l'excepcional
situació de preus.

La darrera dada d’evolució de l’IPC, que es refereix al mes
de febrer 2022, posava de manifest un increment mitjà dels
preus del 7,6% pel conjunt d’Espanya (7,5% per a les Illes
Balears), una xifra que no s’havia vist fa 33 anys i que se situa

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a renunciar a l'augment general de la fiscalitat dels hidrocarburs
proposada pel Comitè d'Experts, que perjudica greument
l’economia tant de les famílies com el nostre teixit empresarial.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a incrementar i/o complementar
les quanties i el nombre de beneficiaris de l’anomenat “Bono
social térmico” i la resta d’ajuts que puguin existir per tal de
pal·liar la pobresa energètica que pateixen les llars més
vulnerables de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar una baixada generalitzada dels imposts propis
i cedits, començant amb la rebaixa del tram autonòmic de
l’IRPF, per compensar l’esforç econòmic afegit de les famílies
i incrementar la seva renda disponible.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a aplicar les modificacions dels
crèdits pressupostaris que resulten necessàries per reduir
despesa improductiva així com l’actual nombre d’alts càrrecs
i personal eventual i obtenir el crèdit suficient per complir amb
el que es disposa en els apartats anteriors.
8. El Parlament de les Illes Balears exigeix al govern d'Espanya
que no dugui a terme l’harmonització fiscal, que no és més que
una pujada d'impostos a les comunitats.
9. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació al Congrés dels Diputats que, en
el marc del que preveu el Reglament de la cambra, d'agiliti al
màxim la tramitació de la Llei de Règim Fiscal Especial de les
Illes Balears, ja en tramitació, perquè sigui aprovada amb
urgència per pal·liar el sobrecost afegit de la insularitat que
sofreixen les empreses, els autònoms i les famílies de les Illes
Balears.

agricultors i ramaders de les Illes i a fer les gestions necessàries
per a la modificació del Pla estratègic de la PAC tramès a la
Comissió Europea per revisar-lo davant les circumstàncies
actuals.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a establir, fins al 31 de desembre de 2022, l’aplicació d’un
tipus del 4% de l’impost sobre el valor afegit a les compres
realitzades pels productors agraris d’aquells mitjans de
producció necessaris per al desenvolupament de les activitats
agrícoles, ramaderes o forestals, com inputs agraris i matèries
primeres, i a reduir els índexos de rendiment aplicables als
mètodes d’estimació objectiva de l’IRPF per les activitats
agrícoles i ramaderes. A més, s’insta el Govern d’Espanya a
procedir de manera immediata a la regulació dels contractes
d’accés a les xarxes de transport i distribució elèctrica, establint
condicions particulars d’aplicació als anomenats contractes que
contemplin la possibilitat de disposar de dues potencies
diferents al llarg de l’any, en funció de les necessitats.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i al Govern de les Illes Balears a suprimir temporalment les
taxes de descarrega de peix i d’utilització de pantalans a les
embarcacions del sector pesquer als ports de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al sector turístic, treballar per garantir
la plena activitat de la propera temporada, aixecar la moratòria
turística i abandonar els seus plans de decreixement turístic
davant les incerteses sobre el sector a causa de l’agressió
militar de Rússia a Ucraïna.
Palma, a 21 de març de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a prorrogar dos anys els
terminis de devolució dels crèdits de les línies de l’ICO i de
l’ISBA concedits durant la pandèmia a les empreses de les Illes
Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a fer les gestions necessàries per
tal de suspendre temporalment el topall que suposa la regla
mínimis, per tal de poder compensar el sobrecost del transport
de mercaderies a Balears i la resta de sobrecosts que pateixen
els sectors més afectats per l’escalada de preus. Al mateix
temps, s’insta el Govern d’Espanya a ampliar les partides
pressupostàries corresponents i plantejar la modificació de
l’article 11 del Reial decret llei 4/2019, del Règim Especial de
les Illes Balears, per tal que les bonificacions del transport aeri
i marítim de mercaderies arribin fins al 100% dels costs.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a habilitar noves línies d’ajudes
directes per als sectors afectats per l’escalada de preus dels
hidrocarburs i molt especialment el sector agrícola, ramader i
pesquer, el transport tant de mercaderies com de passatgers o
la distribució, entre d’altres. Al mateix temps, s’insta també el
Govern d’Espanya a bonificar, almenys parcialment, les
cotitzacions socials, tant pel que fa als treballadors per compte
propi com per compte aliè, dels sectors econòmics citats
prèviament.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a bestreure els propers pagament de la PAC als
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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 23 de març de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2630/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a comissió d'investigació sobre
fundacions polítiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Rússia fa molts anys que va assumir que no podia competir
de forma directa militarment contra Occident i especialment
contra els Estats Units. La UE, on un bon grapat dels seus
estats membres també formen part de L'OTAN és, en aquest
sentit, un bloc -no sempre homogeni- però tradicionalment
considerat com un adversari dins els objectius geopolítics del
Kremlin. La Federació Russa des de fa anys ha canviat la seva
estratègia de confrontació cap a una sèrie de mesures
fonamentades bàsicament en la cerca del debilitament de les
estructures democràtiques dels estats de la Unió. Dins aquesta
estratègia entra el suport de la nova extrema dreta populista
europea.

interessos. Els col·laboracionistes antidemocràtics prorussos
tenen noms i cognoms.

Cada vegada resulta més difícil entendre la irrupció de la
nova dreta populista i xenòfoba a tota Europa sense el paper
protagonista de la Rússia de Putin. En aquest sentit, un informe
especial del Parlament Europeu elaborat per més de 130
experts assenyala que diferents partits de la ultradreta europea
són receptors de fons d'origen rus.

No estem parlant només d'objectius damunt el paper, Mateo
Salvini, el líder de la dreta populista italiana, ferm admirador
de Putin i molt connectat amb la dreta populista espanyola, va
demanar ajuda a Rússia durant la pandèmia quan era ministre
d'Interior al país transalpí. Columnes de l'exèrcit rus van
circular per territori OTAN amb totes les implicacions que això
conté. I en aquests dies el primer ministre hongarès Viktor
Orbán, amb magnífiques relacions amb la Russa de Putin i molt
connectat també a la dreta populista espanyola amb presència
al Parlament espanyol i també aquí al Parlament de les Illes
Balears, ha declarat que no permetrà el trànsit d'armes per
territori hongarès que ajudin la resistència ucraïnesa contra els
invasors russos.

Partits marcadament xenòfobs com l'austríac FPÖ, el
francès Reagrupament Nacional o la Lega italiana amb la
formació 'Rússia Unida' de Putin, així com els estrets contactes
que l'alemany AFD, el Fidesz i el Jobbik d'Hongria o el Partit
del Brexit mantenen amb el Kremlin són senyals clars que
l'amenaça de la ultradreta és el vertader perill que ara mateix
amenaça la democràcia a Europa. L'enemic exterior que posa
en perill la llibertat al vell continent és el règim neozarista de
Putin i com a qualsevol conflicte sempre hi ha cinquenes
columnes o col·laboracionistes dins les nostres societats que
volen acabar amb els principis fundacionals de la democràcia
a Europa. Avui, aquests còmplices de la barbàrie són els partits
d'extrema dreta europeus.
D'igual manera que als trenta del segle passat qualsevol
feixista mirava a Roma i Berlín com els seus llocs de
referència, com aquells centres de poder que podien ajudar a
desenvolupar règims similars a qualsevol estat europeu, ara es
mira al Moscou de Vladímir Putin. El dictador Francisco
Franco va demanar ajut econòmic i militar a l'Alemanya nazi de
Hitler i a la Itàlia feixista de Mussolini per guanyar la Guerra
Civil. La pregunta que ara pertoca és demanar-nos a qui
demanen ajut ara els seus hereus? És evident que a Rússia i
també està clar que aquests ajuts estan donant resultats.
La dreta populista europea i prorussa demostra cada vegada
que pot quins són els seus aliats i quin model d'estat vol imitar.
Ho fan en la seva manera de comunicar o més aviat de
desinformar. És del tot evident que l'arribada de la
desinformació i de les fake news coincideix amb la irrupció de
la dreta populista en l'àmbit mundial. Bolsonaro al Brasil,
Trump als Estats Units, Viktor Orbán a Hongria, Salvini a
Itàlia, Mateusz Morawiecki a Polònia o el Brexit al Regne Unit
són casos de victòries de la nova dreta populista que han estat
clarament marcats per l'ús sistemàtic de la mentida i la
manipulació massiva.
Pugen a cavalls en actitud marcial com feien Mussolini,
Franco o ara Putin, assenyalen enemics interns com els
col·lectius LGTBI, els i les feministes, culpen de tots els mals
les minories ètniques dins els seus estats, empresonen líders
opositors allà on governem o exigeixen la il·legalització de tots
aquells que no volem ser com ells allà on no exerceixen poder.
Els mateixos objectius, la mateixa ideologia i els mateixos

És evident que les nostres democràcies són tan garantistes
que fins i tot permeten l'existència d'organitzacions que volen
la seva desaparició, però quins són els límits d'aquestes
actuacions quan estem enmig d'un conflicte armat, d'una guerra
il·legal i d'una ocupació completament injustificada d'un país?
Tot i que existeixen molts matisos a fer i moltes correccions a
esmenar dins la política internacional en aquest moment el bloc
democràtic ha de ser això: un bloc contra l'amenaça russa i els
seus ambaixadors de la dreta populista europea.

En una trobada conjunta celebrada a Madrid el gener de
2020 i amb VOX com amfitrió la dreta populista europea ha
condemnat la invasió, en primer lloc, per la posició del líder
polonès Morawiecki, perquè a ningú no se li escapa que
l'expansionisme rus sempre ha tractat Polònia com un estat
satèl·lit, un territori proper que s'ha de controlar; i, en segon
lloc, perquè la seva preocupació està en no veure's perjudicada
davant una opinió pública a favor del poble ucraïnès. Tot i
això, sota aquesta màscara d'indignació comparteix els modus
operandi de la Rússia de Putin: força bruta, militarisme i
eliminació de l'oposició política. Una democràcia que engarjola
la seva oposició pacífica no és una democràcia. En els temps
que corren ens veiem en l'obligació de recordar frases com
aquesta.
En aquests moments és molt important mostrar una
radiografia transparent i clara de quins són els principis i els
interessos que defensa cada formació política també aquí a les
Balears i a l'estat espanyol. Com ja hem expressat hi ha indicis
clars, tal com defensa la Comissió Especial del Parlament
Europeu, dels vincles econòmics i polítics de la Rússia
neozarista de Putin i les organitzacions de la dreta populista a
Europa. En el cas de l'estat espanyol existeixen indicis que
aquesta col·laboració econòmica s'ha establert de forma
indirecta, és a dir, el govern rus no ha finançat cap organització
política populista i xenòfoba, però sí organitzacions afins que
han redirigit a posteriori aquests diners a partits que defensen
posicions ideològicament properes al règim de Putin.
Segons diversos mitjans l'oligarca rus sancionat Konstantin
Malofeyev que fa costat obertament a Putin hauria finançat
l'organització Hazte Oir, un dels grups de suport a VOX més
importants, marcadament homòfob i ultracatòlic. Álvaro
Arsuaga, tresorer de Hazte Oir, ha reconegut que els diners que
rep el seu grup poden servir per fer costat a la marca de la dreta
populista a l'estat espanyol i les Illes Balears. Davant aquestes
manifestacions i aquestes sospites és evident que l'opinió
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pública de les Illes Balears i de l'estat espanyol necessiten saber
si el tercer partit de l'estat forma part d'una xarxa internacional
que opera al servei dels interessos de la Rússia de Putin.

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Aquestes sospites només posen en evidència que la irrupció
de la dreta populista a Espanya s'ha ideat i finançat des del
principi amb doblers estrangers. El patriotisme de barat
misogin, homòfob i violent de la dreta populista espanyola es
va engegar a l'ajuda econòmica del Consell Nacional de la
Resistència de l'Iran (CNRI), una organització que va tenir un
braç armat que va figurar fins al 2012, un any abans de finançar
el naixement de VOX, en la llista d'organitzacions terroristes
dels EUA. Els diputats de VOX Santiago Abascal i Iván
Espinosa de los Monteros van cobrar durant vuit mesos salaris
de la seva pròpia formació amb fons procedents de donacions
del Consell Nacional de la Resistència de l'Iran. La persona que
va fer d'enllaç entre aquesta organització amb passat terrorista
i VOX va ser l'exdiputat europeu del Partit Popular i també
proper a VOX Alejo Vidal-Quadras, que no va tenir cap
problema a reconèixer la seva participació en aquesta operació
en un article del diari El País de gener de 2020.

L'administració pública és l'eina de la qual se serveix l'estat
social i democràtic de dret per assolir els fins que té
constitucionalment encomanats. L'administració pública és l’eix
central de l'execució de les polítiques públiques per
desenvolupar l'estat de benestar. Una administració pública
moderna i eficaç és garantia dels drets i les llibertats, és
garantia de la protecció del benestar i la salut dels ciutadans, de
la igualtat d'oportunitats i del manteniment de la cohesió social.
L'estat social que proclama la nostra Constitució, el que també
denominem estat del benestar, suposa molt més que la
consolidació d'uns pilars bàsics (educació, sanitat, serveis
socials, ocupació). Significa també garantir a tota la ciutadania
la seguretat que, amb independència de la situació econòmica
i del cicle vital en què es trobi cada persona -infància, joventut,
edat madura-, té accés a una protecció social suficient amb
l'objectiu de gaudir d'una vida digna.

Davant aquests indicis el Grup Parlamentari de MÉS per
Mallorca vol recordar el seu compromís amb la pau, la
democràcia i el poble ucraïnès que pateix les conseqüències de
les ànsies expansionistes d'un règim rus marcadament totalitari.
La nostra solidaritat amb els ciutadans russos que pateixen
també aquest règim, en especial amb tots els detinguts en les
protestes contra la invasió a Ucraïna. La memòria
antifranquista coneix de primera mà les conseqüències
d'enfrontar-se als bàrbars, però també sap que la renúncia a la
resistència és una condemna a la dignitat dels ciutadans i els
pobles. Els nostres sistemes democràtics van néixer d'una
victòria dura i difícil davant la barbàrie nazi. L'antifeixisme
d'ahir és el camí per combatre els enemics de les llibertats que
avui ens guaiten i que estan també entre nosaltres.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a crear una comissió d'investigació per aclarir les fonts
de finançament de les fundacions vinculades als partits amb
representació dins la cambra baixa espanyola, i així establir si
aquests tenen algun tipus de relació amb governs estrangers,
especialment aquells que no tenen un comportament clar en
defensa dels valors democràtics i de la pau.
Palma, a 14 de març de 2022
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 2648/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
defensa dels serveis públics, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca

Són molts els avanços que ha experimentat la nostra societat
des del punt de vista del benestar i la pandèmia de la
COVID-19 ens ha reforçat la necessitat de disposar d'uns
serveis públics bàsics forts i consolidats per protegir-nos de
manera col·lectiva de les amenaces globals. A l'Estat espanyol
tenim garantits els quatre pilars bàsics: educació, sanitat,
pensions i serveis socials (inclosa la dependència), però la
pandèmia també ens ha fet veure que no sols hem d'ambicionar
una millor prestació d'aquests serveis bàsics sinó que hem de
modernitzar-los i dotar-los de més recursos, com s'ha fet en els
darrers pressupostos de la nostra comunitat autònoma. Garantir
una estructura pública sòlida és l'única via per acabar amb la
pobresa i l'exclusió social, per aquest motiu no ens podem
quedar en alabar les fortaleses dels sistema, sinó que també
hem d'afrontar les debilitats. És cert que el sector públic té
molts camps de millora i és urgent revisar alguns dels seus
mecanismes de funcionament.
En la era post COVID ens trobarem amb la necessitat
d'avanços importants cap una transició cada vegada més
accelerada de la digitalització de les empreses. Tant el sector
privat com el sector públic es trobaran en un procés de
transformació important que marcarà un punt d'inflexió en
molts processos i relacions. El sector públic compta amb un
gran talent humà, eines legals i recursos. La crisi és una bona
oportunitat per activar nous mecanismes i assajar noves
mirades. Necessitam el sector públic més que mai i els
treballadors públics són un col·lectiu important que
necessàriament hauran d'afrontar canvis, acompanyant la
modernització de les administracions i l'agilització dels tràmits
públics, perquè la societat experimenta canvis ràpids i
profundes transformacions, i les administracions públiques
s'han d'adaptar a aquesta realitat social.
Els darrers anys s'han fet passes importants. En l'actualitat,
les administracions de les Illes Balears ja disposen d’eines
telemàtiques per crear tràmits en línia i està en procés constant
la implantació de noves eines més àgils i fàcils d’emprar, tot i
que la creació dels tràmits específics i la possible unificació és
un treball complex i de moltes ramificacions competencials. La
transformació i modernització de l'administració pública està en
ple procés i és una de les línies de la reactivació.
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Igualment, com a territori insular, reconeixem el caràcter
estratègic de la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears amb
objectius tan primordials com la cohesió territorial, el
reforçament de la identitat i afavorir el creixement i
desenvolupament del sector audiovisual atenent les necessitats
informatives.
Per tot açò, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent

C)
RGE núm. 2654/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a revisió a fons del
sistema sanitari de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
l'administració pública com a eina bàsica per reforçar i
consolidar l'estat de benestar i la cohesió social a través dels
seus pilars principals: sanitat pública, educació pública, serveis
socials i ocupació.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
reforçar i ampliar els serveis públics a la nostra comunitat per
afrontar els reptes globals actuals, garantir la prestació dels
serveis bàsics a la ciutadania de les Illes Balears i afrontar una
justa recuperació social i econòmica.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda col·laborar amb la
resta d'administracions públiques per visibilitzar la importància
de la funció pública entre la ciutadania de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i accelerar la transformació digital de
l’administració per fer-la un instrument adaptat als nous temps,
automatitzant els tràmits telemàtics i impulsant nous sistemes
de treball.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir potenciant la descentralització de la prestació
dels serveis per estar més proper al ciutadà, aprofundint en la
millora dels sistemes de coordinació, col·laboració entre les
diferents administracions, amb especial atenció a la singularitat
dels municipis més petits.
6. El Parlament de les Illes Balears dona suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears d’iniciar el procés d’internalització
dels serveis informatius, operació tècnica de televisió, platós i
exteriors, operació tècnica de ràdio i suport i sistemes
informàtics de televisió per garantir aquest servei públic
independent i de qualitat.
Palma, a 14 de març de 2022
La diputada
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
La portaveu suplent
Maria Esperança Sans i Regis
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Pilar Costa i Serra

Del començament de la pandèmia de la COVID-19 tothom
recorda els aplaudiments de la població envers els sanitaris.
Eren moments d'incertesa, de dubte, de dificultat enfront d'una
realitat desconeguda pel conjunt social. Després dels moments
viscuts, avui en dia ningú no dubta de la professionalitat,
generositat i esperit de sacrifici dels professionals sanitaris, ni
del seu compromís amb el bé comú. Tanmateix, la realitat de la
pandèmia ens va fer palesa la fragilitat del sistema sanitari i la
necessitat de redimensionar-ho, per solucionar la manca de
professionals i millorar la capacitat d’adaptar espais nous i
evitar així futurs col·lapses, tant a Atenció Primària com als
centres hospitalaris.
Les recomanacions de la Unió Europea per millorar l'actual
sistema sanitari a l'Estat Espanyol són clares i precises.
Espanya ha d'afrontar de manera efectiva la capacitat del
Sistema de Salut, ha de protegir els llocs de feina dels sanitaris
i millorar les seves condicions laborals, rebaixar les llistes
d’espera, fomentar la investigació i retenir talent, entre altres.
Segons una macroenquesta on han participat 19.300
professionals, entre els quals es troben 154 infermeres de
Balears i que s’ha dut a terme pel Consell General d'Infermeria
(CGE) per conèixer l'impacte de la pandèmia entre el personal
d'infermeria, s’estableix que el 46,5% dels infermers espanyols
ha reconegut que medita deixar la professió a causa de la
situació insostenible que ha augmentat per la COVID-19, però
que els Sindicats ja venen denunciant des de fa temps.
Balears necessitaria uns 3.000 nous infermers/eres per
situar-se en els estàndards europeus. Els índexs de metges que
abandonen Espanya per anar a altres països on són millor
tractats econòmicament i administrativament és molt rellevant.
Hi ha enquestes que indiquen que dels alumnes que cursen el
MIR, el 57% d’aquests futurs especialistes es plantegen
emigrar quan acabin l'especialitat.
Les demandes dels sanitaris van des de la millora de les
condicions econòmiques, augment del plus d’insularitat, i més
estabilitat de places, entre altres. No és d’estranyar que la
nostra comunitat sigui de les que té la taxa més baixa de l'Estat
de metges de família (2,9 per cada mil habitants segons dades
del Ministeri de Sanitat de l’any 2020) només superada per
Andalusia (2,8) i Ceuta i Melilla (2,4).
Tenim una situació que obliga a prendre mesures valentes,
reivindicant un sistema de finançament adequat que garanteixi
els mitjans econòmics necessaris perquè Balears tingui una
sanitat pública de qualitat.
La revisió i replantejament que necessita el sistema sanitari
no es pot abordar exclusivament des de l'estructura de la
Conselleria de Salut ni des de l'Ib Salut. És imprescindible
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l'aportació d'experts per fer un diagnòstic precís i actualitzat per
afrontar els futurs reptes que ja es veuen venir a l'horitzó
proper.
Avui amb excepcions menors no hi ha dubte del model.
Però és menester començar la tasca de la seva redefinició per
enfortir-ho i fer-ho més sòlid. Si volem retenir el talent dels
professionals que tant costa formar i evitar que parteixen cap
altres indrets, si volem evitar la devaluació de l'atenció a la
salut amb el perill que el sistema sanitari caigui, s'han
d'introduir reformes i canvis agosarats.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una ponència parlamentària per a la revisió
a fons del sistema sanitari de les Illes Balears amb la
participació dels responsables de les conselleries afectades,
dels agents dels sectors implicats i dels experts, que culminarà
amb la redacció d'un informe.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla d'Actuació Integral del Sistema
Sanitari de les Illes Balears que tingui en compte l'informe de
la ponència parlamentària esmentada a l'acord anterior.
Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 2671/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de mesures
urgents davant l'augment brutal del cost dels combustibles,
davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
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Les Illes Balears des de fa molts d'anys són la comunitat
que pateix els preus dels combustibles més cars de l'estat. Els
canaris paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més
barat que aquí. Es calcula que de les 25 benzineres que tenen
més car el gasoil d'Espanya a Balears n'hi ha 21. És evident que
les Balears ja teníem el combustible més car abans de la invasió
russa d'Ucraïna. Com és evident que l'increment del preu dels
combustibles es va iniciar amb anterioritat a l'acció militar
russa. Per tant, és absurd sostenir que aquesta situació només
obeeix a l'esclat de la guerra.
L'impost sobre hidrocarburs que s'aplica a la península i a
les Illes Balears (no a Canàries, Ceuta i Melilla) suposa una
tributació que lògicament encareix el cost que han de pagar els
consumidors de combustible. Fins a l'any 2019 aquest impost
tenia prevista l'existència d'un tram autonòmic, aspecte que va
desaparèixer. Alguns estudis assenyalen que l'Estat té un marge
de maniobra d'uns 1.000 milions d'euros per baixar aquest
impost.
Les Balears tenen el combustible més car per múltiples
raons. Una primera raó és la manca de competència, hi ha un
oligopoli i una presència molt escassa dels operadors
independents. Una segona raó és la nul·la compensació del cost
d'insularitat tampoc en aquesta matèria, un cost que alguns
estudis han quantificat en 60 milions d'euros. A algunes illes
europees se'ls aplica un IVA reduït als combustibles a fi i efecte
de compensar el fet insular.
Davant l'alça rapidíssima del preu dels combustibles s'han
d'adoptar mesures immediates per intentar contenir aquesta
tendència. Les mesures a mitjà i llarg termini, com la mobilitat
elèctrica amb energies netes, més transport públic, més ús de la
bicicleta, replantejaments del repartiment de mercaderies,
lògicament s'han d'anar obrint pas, però aquesta iniciativa
només s'adreça a la situació més immediata que s'està donant en
aquests moments.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarma social
generada pel rapidíssim increment dels combustibles i la
necessitat d'adoptar mesures extraordinàries i ràpides per
contenir-lo, fa imprescindible el debat i votació d'aquesta
iniciativa al més aviat possible.
El darrer any el cost de la benzina ha augmentat a les Illes
Balears un 35% i el del gasoil ha apujat un 37%, un increment
del preu brutal que afecta la mobilitat dels ciutadans, la
logística del repartiment de mercaderies, el transport públic i
turístic, la pagesia, els pescadors i múltiples sectors socials i
econòmics. Aquesta tendència necessita ser continguda, ja que
les conseqüències econòmiques d'aquest increment continuat
són nefastes per al nostre sistema productiu.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reduir l'impost d'hidrocarburs per alleugerir la gran
pujada del preu dels combustibles i, si és el cas, preveure un
tractament específic en aquest impost per les Illes Balears com
a territori insular subjecte al tribut cosa que no succeeix a
Canàries.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a adoptar mesures extraordinàries per compensar el
sobrecost dels combustibles a conseqüència del fet insular, com
podria ser l'aplicació d'un IVA reduït a Balears per a aquest
producte.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar i convocar ajudes extraordinàries per als
sectors econòmics directament afectats pel preu dels
combustibles com són els transportistes i els pagesos.
Palma, a 15 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 2672/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou Repertori d'Oficis Artesans de les Illes
Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius
i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears promou
l’actualització del Repertori d’Oficis Artesans de les Illes
Balears, que s’aplica per a la concessió de les cartes d’artesà o
mestre artesà.
Aquesta actualització, que afecta l’activitat artesana de
Menorca, ha motivat la presentació d’al·legacions per
l’Associació d’Empreses d’Artesania de Menorca en la fase
d’informació pública.
Oficis que formen part del patrimoni cultural de Menorca
en particular, amb tradició a totes les Balears, com carboner,
emblanquinador, orguener, sifoner, sucrer, trencador de marès,
entre altres, amb història, contingut material i immaterial, i
identitat s’han eliminat, quan caldria impulsar la seva
recuperació, posada en valor i manteniment per evitar que es
perdin.
També cal donar suport als oficis tradicionals per evitar que
puguin arribar a desaparèixer per la manca de relleu
generacional.
L’actualizació del Repertori inclou la incorporació del nou
ofici patchwork, que es pot englobar i incorporar dins l’ofici
tradicional de cosidora.
En el cas de Menorca no s’inclouen ni reconeixen els noms
propis dels oficis artesanals, com relligador, llatrer, llanterner,
paredador i seller, entre d’altres.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir en el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes
Balears activitats tradicionals i artesanes que formen part del
patrimoni cultural de les Illes Balears, com carboner,
emblanquinador, orguener, sifoner, sucrer, trencador de marès,
entre altres, amb tradició, contingut material i immaterial i
identitat que s’han eliminat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la recuperació, la posada en valor i el
manteniment d’aquestes activitats tradicionals i artesanes per
evitar que es perdin.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer campanyes de promoció i difusió en els centres
docents, amb especial atenció als instituts de secundària de
Balears, per donar suport als oficis tradicionals i evitar que
puguin arribar a desaparèixer per la manca de relleu
generacional.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar el nou ofici patchwork dins l’ofici
tradicional de cosidora.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a incloure i reconèixer els noms propis dels oficis artesanals,
com relligador, llatrer, llanterner, paredador i seller, entre
d’altres, en el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears.
Palma, a 15 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 2704/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a ratificació del conveni OIT núm. 190, sobre violència i
assetjament, davant la Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.
El 21 de juny de 2019 es va adoptar a Ginebra, en el si de
les reunions de l’Organització Internacional del Treball, la
decisió d’establir un conveni sobre la violència i l'assetjament
en el àmbit laboral. En aquest conveni es constata la necessitat
d’establir tot un procés de protecció dels i de les treballadores
davant situacions d’abús, assetjament i violència en el món
laboral, ja sigui en el mateix centre de treball o fora, i que
vingui motivada i determinada per les relacions laborals que
s’hi puguin establir dins de la mateixa empresa, entre els
mateixos treballadors i treballadores o entre aquests i els
empleadors.
Hem de tenir molt present la necessitat d’arribar a la
tolerància zero davant situacions de violència i assetjament en
qualsevol àmbit de la vida. Però hem de posar més èmfasi en
aquelles violències generades als i a les treballadores perquè els
repercuteix molt intensament en la seva salut física i mental.
A més, si cercam una societat igualitària i inclusiva hem de
tenir molt present que la violència i l’assetjament en l’àmbit
laboral afecta molt més les dones, per la qual cosa cal
plantejar-se polítiques integrals de control, prevenció, formació
i foment de la denúncia d’aquest tipus de situacions.
Aquest conveni de l’OIT ve a insistir en la necessitat
d’establir protocols d’actuació i la necessitat de protegir
qualsevol persona que pugui sofrir abús, violència o
assetjament pel fet de mantenir una relació laboral. El treball és
un dret, però també ens hem d’assegurar del compliment de tots
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els drets de les persones, ja siguin treballadores o empleadores,
ja que l’existència d’una mera relació laboral no ha de ser
motiu de l’existència de relacions personals de caràcter abusiu
o que coartin la llibertat i els drets de les persones.

G)

A la legislació nacional i autonòmica on es regulen les
relacions laborals ja està implícita l’existència d’aquest rebuig
a la violència, però també hem de ser conscients que a Espanya
hi ha un 15% de treballadors que sofreixen assetjament, essent
la població diana d’aquest les dones entre 35 i 55 anys. Per la
qual cosa hem de seguir incidint en l’establiment de mesures de
prevenció i formació, així com en el desenvolupament d’eines
que facilitin la denuncia i l’actuació ràpida davant aquestes
situacions, ja sigui mitjançant mesures concretes als convenis
col·lectius, ja sigui amb altres mesures.

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'Educació, Recerca i Cultura.

A més, hem de tenir present que la violència o l’assetjament
són incompatibles amb l’existència d’entorns saludables perquè
afecten greument la salut mental dels i de les treballadores i si
volem tenir empreses sostenibles i amb una alta productivitat,
hem de treballar per assegurar que no es vegin afectades per
aquesta xacra.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ratificar el conveni 190 de l'Organització Internacional del
Treball sobre violència i assetjament al treball i desplegar les
mesures necessàries per al seu compliment en tots els territoris
de l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a implementar una estratègia, pactada amb els agents
econòmics i socials, de caràcter transversal davant
l’assetjament i la violència al treball i que vetlli perquè les
autoritats pertinents i la inspecció de treball puguin actuar de
forma ràpida per facilitar el cessament immediat de les
situacions que s’hi puguin donar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, conjuntament amb els agents econòmics i
socials, s’estableixin les mesures i actuacions necessàries en
matèria de prevenció davant aquestes situacions d’assetjament
o violència.
Palma, a 16 de març de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

RGE núm. 2705/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a PERTE llengua, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

Amb data de primer de març de 2022 el gabinet de
comunicació del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació
Digital anunciava l'aprovació del Projecte Estratègic per a la
Recuperació (PERTE) "Nova Economia de la Llengua". La
nota de premsa divulgada pels responsables del ministeri
explicava que aquest PERTE té com a objectiu "convertir
l'espanyol i les llengües cooficials en elements tractors de la
transformació digital i impulsar tota la cadena de valor de la
nova economia del coneixement i de la intel·ligència artificial".
D'acord amb la mateixa nota, s'impulsaran 14 projectes que
comptaran amb una inversió pública de 1.100 milions d'euros.
Tot i disposar d'un pressupost elevat, el ministeri dirigit per
Nadia Calviño només anuncia 30 milions per donar suport a
projectes en les llengües oficials diferents del castellà. Això sí,
l'irrisori 2,7% destinat a català, gallec i èuscar és "un reflex de
la voluntat integradora i plurilingüe del PERTE", destaca la
informació ministerial enviada als mitjans de comunicació. Per
tant, es tracta d'un pla que no respon a un plantejament
equitatiu o proporcional. De fet, les persones que parlen una
llengua diferent de la castellana suposen prop d'un 30% del
total de la població de l'Estat. Així, i segons les dades
recollides per diferents fonts, al conjunt de l'Estat hi ha
aproximadament 10 milions de catalanoparlants que suposen el
21% de la població. Hi ha un milió de persones que parlen
èuscar 1 milió i sumen el 2%, mentre que 3 milions de
persones, el 6% de la població, té el gallec com a llengua
materna. A partir d'aquestes xifres es pot concloure que un
repartiment just hauria de destinar 200 milions d'euros al català.
Una xifra que hauria de complementar-se amb altres
aportacions provinents de l'Instituto Cervantes, el pressupost
del qual és bastant inexacte atès que al pressupost oficial cal
afegir partides diverses camuflades als pressuposts generals de
l'Estat. Amb tot, per cada 100 milions d'euros que rep l'Instituto
Cervantes, les institucions de defensa del català (IEC, IEB,
etc.) n'haurien de rebre 20, tenint en compte la proporcionalitat
explicada adés.
No obstant això, aquesta nova iniciativa estatal, que vol
convertir la llengua en un valor econòmic, afecta sectors claus
com la intel·ligència artificial, la investigació i divulgació
científica, la producció audiovisual o l'ensenyament de les
llengües. En alguns d'aquests camps, l'Estat ha optat
directament per esborrar la presència de les altres llengües
oficials. 475 milions, un 43,2% del pressupost, aniran
exclusivament a l'aprenentatge de la llengua castellana al món,
a través de l'Institut Cervantes. En el cas de la ciència, els 130
milions pressupostats, un 11,8% del total, també es destinaran
completament a la "divulgació nacional i internacional de la
ciència en espanyol i la generació de coneixement i
consolidació del patrimoni tecnocientífic hispanoparlant".
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El català, el gallec i l'èuscar només podran aspirar a ajudes
en matèria d'intel·ligència artificial o de projectes vinculats a
indústries culturals. Un greuge comparatiu que, en el cas de les
Illes Balears, limita l'impuls de la diversificació i l'aposta per
un canvi de model basat en la ciència i la tecnologia.
El greuge comparatiu entre el castellà i la resta de llengües
oficials als diferents territoris s'allunya del que disposa la
Constitució quan proclama que "la riquesa de les diferents
modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que
serà objecte d'especial respecte i protecció" (art.3.3.). Així,
malgrat que s'anuncia que l'objectiu és convertir l'espanyol i la
resta de llengües oficials en elements tractors de la
transformació digital, el PERTE es fonamenta essencialment en
l'espanyol. No es tracten totes les llengües en igualtat de
condicions, tot i el deure constitucional de protegir-les totes i
els compromisos adquirits per l'Estat espanyol mitjançant
instruments com la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries.
En definitiva, el disseny del projecte no respon ni als
objectius teòricament plantejats ni a les necessitats de les
llengües diferents de l'espanyol (la intel·ligència artificial
també ha de "pensar" en aquestes altres llengües). És més,
tampoc preveu la participació dels governs autonòmics, malgrat
ser els competents en les altres llengües diferents del castellà.
I tot això, fent un ús del terme cooficial per referir-se (només)
a les llengües oficials diferents del castellà, establint una mena
d'oficialitat de rang inferior per a aquestes llengües.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa la següent

H)
RGE núm. 2742/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'escolarització urgent per a refugiats
procedents d'Ucraïna, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant el gran nombre
de persones afectades i desplaçades per la guerra a Ucraïna i la
necessitat d'implementar el més aviat possible un pla
d'escolarització per als refugiats procedents d'Ucraïna, és
necessari que el Parlament de les Illes Balears es pronunciï al
respecte i acordi, si escau, que les mesures que contempla
aquesta iniciativa es duguin a terme el més aviat possible per
tal que se'n puguin beneficiar les persones afectades.
El nombre de refugiats procedents d'Ucraïna que pugui
acollir Espanya és incert, però es preveu l'arribada d'un volum
important. La Comissió Europea, que xifra en set milions els
possibles refugiats pel conflicte, es prepara per gestionar una
crisi sense precedents.
Des del 24 de febrer més de 3,1 milions de persones han
sortit d’Ucraïna fugint de la invasió de Rússia, segons les
darreres dades de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR) i és només el principi del major flux de
refugiats dels últims 75 anys.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Afers
Econòmics i Transformació Digital a assumir la pluralitat
lingüística de l'Estat i incrementar la partida pressupostària
destinada en el PERTE "Nova Economia de la Llengua" a les
llengües oficials diferents del castellà de manera més equitativa
i proporcional.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Afers
Econòmics i Transformació Digital a tractar totes les llengües
de l'Estat de manera igualitària i incloure-les en tots els
projectes prevists.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Afers
Econòmics i Transformació Digital a coordinar els projectes
amb els governs autonòmics dels territoris amb una llengua
oficial diferent del castellà i a garantir la representació
adequada d'aquestes llengües en els òrgans de gestió que es
creen.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
detallar la totalitat de les quantitats rebudes per l'Instituto
Cervantes i redistribuir de manera justa i proporcional els
doblers destinats a les llengües oficials diferents del castellà
Palma, a 16 de març de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha de
liderar i avançar-se en la gestió i l'atenció del dret a l'educació
dels alumnes refugiats procedents d'Ucraïna mitjançant una
política educativa que articuli un mecanisme extraordinari
d'organització i coordinació docent per garantir l'escolarització
de manera efectiva i urgent en les diferents comunitats
autònomes, que els serveixi per resoldre els obstacles en la
incorporació en aquelles etapes educatives, que en l'actualitat
requereixen de l'homologació dels títols d'ESO o batxillerat, o
del pagament, en el seu cas, de les taxes corresponents, així
com de legalització i traducció, o de mesures per articular
l'acompanyament i l'assessorament en la llengua d'origen en el
procediment d'escolarització, mitjançant auxiliars de conversa
o bé mitjançant les noves tecnologies.
La transmissió i la posada pràctica de valors que
afavoreixin la solidaritat és un dels principis del sistema
educatiu espanyol, configurat d'acord amb els valors de la
Constitució i assentat en el respecte als drets i les llibertats
reconeguts en ella, juntament amb la llibertat personal, la
responsabilitat, la ciutadania democràtica, la tolerància, la
igualtat, el respecte i la justícia, i els que ajudin a superar
qualsevol tipus de discriminació (article 1 apartat c) de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació).
La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es
modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació
(LOMLOE), estableix en la seva disposició addicional desena
que el Ministeri d'Educació i Formació Professional, en
col·laboració amb les administracions educatives, definiran un
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model de pla de contingència per donar continuïtat a l'activitat
educativa de manera que garanteixi el dret a l'educació de
l'alumnat en qualsevol circumstància, però aquest pla no s'ha
definit fins avui i podria haver previst situacions com aquestes,
entre altres.
En 2015 el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va
treballar en col·laboració amb les comunitats autònomes per
poder vertebrar de la millor manera possible l'acolliment dels
refugiats sirians per part del nostre país, i, per tant, existeixen
precedents d'actuacions per a aquesta situació. Per això el
ministeri es va reunir amb els diferents representants dels
estudiants, l'ONG Fundació Entre Cultures, l'Agència de l'ONU
per als Refugiats (UNHCR-ACNUR) i la Confederació de
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
La crisi sanitària causada per la COVID-19, que va deixar
sense classes presencials els alumnes, va posar en relleu el
paper que juga la tecnologia en la innovació educativa i mostra
que en aquestes circumstàncies pot ser novament útil, servint de
suport en els processos d'aprenentatge i de resultats per als
alumnes refugiats procedents d'Ucraïna.
Per tot això es proposa per al seu debat i votació la següent
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h) L'agilització i adaptació del procediment d'homologació
i acreditació dels seus títols de formació, per afavorir també
l'ingrés en el món laboral en el seu cas.
i) La promoció d'actuacions de formació per a la
transmissió de valors com la solidaritat i la justícia entre
alumnes i docents que faciliti la integració d'aquests alumnes en
el sistema educatiu espanyol.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar en el termini d'un mes el model del Pla de
Contingència previst en la disposició addicional desena de la
Llei orgànica 3/2022, de 29 de desembre, per la qual es
modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Palma, a 18 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 2743/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pagesia al límit, davant la Comissió
d'Economia.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, un pla d'escolarització urgent dels refugiats
procedents d'Ucraïna en edat escolar que inclogui els
mecanismes de coordinació i organització educativa entre les
diferents administracions. El pla inclourà entre altres mesures
les següents:
a) L'aprovació de transferències corrents de crèdits a les
administracions competents que els permetin disposar dels
recursos humans i materials necessaris per a la integració
efectiva d'aquests nous alumnes en el sistema educatiu
espanyol.
b) La informació des de la pàgina web del Ministeri
d'Educació de les prestacions educatives per a aquests alumnes
en espanyol i en la seva llengua d'origen.
c) L'escolarització de l'alumnat es realitzarà atenent les
seves circumstàncies, coneixements, edat i historial acadèmic,
de manera que es pugui incorporar al curs més adequat a les
seves característiques i coneixements previs, amb els suports
oportuns.
d) El desenvolupament de programes específics per als
alumnes per raons lingüístiques, de competències i
coneixements bàsics.
e) La sol·licitud d'un esforç addicional en espais,
professorat addicional de suport, mediadors en llengua
d'origen, materials curriculars i llibres de text, transport i
menjador escolar.
f) Assessorament als pares o tutors de l'alumnat que
s'incorpora al sistema educatiu sobre els drets, els deures i les
oportunitats que comporta la incorporació al sistema educatiu
espanyol.
g) L’adaptació de les mesures necessàries perquè els
alumnes refugiats procedents d'Ucraïna puguin ser beneficiaris
en la pròxima convocatòria de beques i ajudes a l'estudi per al
curs 2022-2023.

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 situació de la pagesia empitjora dia rere dia;
disminueixen les persones que s'hi dediquen i cada vegada hi ha
menys joves que s'incorporen a l'activitat. Els costos de
producció han tingut una pujada generalitzada aquests darrers
anys, pinsos, fertilitzants, gasoli B, electricitat, llavors i planter,
fitosanitaris, medicaments veterinaris, mà d'obra assalariada i
costos socials, conservació i reparació de maquinària i equips,
conservació i reparació d'edificis, material i petit utillatge, i les
despeses generals. Mentre els costos apugen, els preus
percebuts pels productors al mercat han minvat
significativament en moltes produccions i una feble legislació
a la cadena alimentària espanyola continua tolerant abusos i
competències deslleials dels altres graons sobre els productors,
sense eines efectives per defensar la baula més feble.
A aquesta conjuntura, cal afegir una creixent burocratització
de l'activitat agrària i una clara discriminació de la pagesia
augmentada per la bretxa digital, manca d'accés a les noves
tecnologies o manca de coneixements.
A tot això cal sumar, per una banda, que la Unió Europea
amb una nova Política Agrària Comuna (PAC) estableix noves
obligacions productives, ambientals i socials sense cap
compensació econòmica, les quals engrandiran la competència
deslleial de les importacions de països tercers, aquests no han
de complir ni els actuals estàndards i obligacions europeus. Per
una altra banda, el Govern de l'Estat imposa una aplicació de la
PAC amb intervencions lesives en no assegurar la viabilitat de
la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors
socials del món rural.

8562

BOPIB núm. 148 - 25 de març de 2022

A més, continua el model depredador de sòls agraris i
paisatge, així com una creixent desconnexió entre el món urbà
i la tasca de la pagesia que comporta opinions i mantres que
tracten l'alimentació, la pagesia i l'activitat productiva amb
apriorismes i conceptes fonamentats en criteris ideològics.
A tot això ara hem d'afegir la crisi derivada de la guerra
provocada per Rússia amb la invasió d'Ucraïna, que ha
provocat un augment inassumible del preu de l'energia i dels
carburants imprescindibles per a la producció d'aliments, i del
preu dels cereals i pinsos també necessaris per a la producció
de carn, llet i derivats.
En el cas del nostre país hem d'afegir els costos derivats de
la insularitat, que provoca un greuge entre les explotacions de
les Illes Balears i les de la resta de l'estat.
Davant de totes aquestes circumstàncies, i davant de la greu
situació de moltes explotacions agràries, creim que el Govern
de l'estat ha de liderar, de la mà del sector i els governs
autonòmics, les accions necessàries per garantir la continuïtat
de l'activitat del sector primari, que no és altra que la de
producció d'aliments.

assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia
professional i dels sectors socials del món rural:
a) Reducció de la franquícia en la figura d'agricultor actiu
i l'aplicació íntegra als grups empresarials.
b) Ús íntegrament dels mecanismes pal·liatius per a la
pagesia professional afectada per la convergència negativa.
c) Eliminació de les obligacions addicionals a la
condicionalitat.
d) Incorporació de deduccions fiscals pels sobrecostos i
lucres cessants no compensats íntegrament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
recuperar el principi de preferència comunitària per incorporar
la reciprocitat normativa a les negociacions comercials amb
països tercers en matèria agroalimentària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
aportar la partida pressupostària necessària per tal que les
explotacions agràries puguin fer front a l'augment de preu dels
cereals i pinsos, aquesta partida l'haurien de gestionar els
governs autonòmics i no haurien de comptar pel còmput de
minimis.
Palma, a 18 de març de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure i modificar la legislació que ha de fer possible un
mercat amb preus justos, transparents i equitatius per a la
pagesia:
a) Dotar d'una quota de mercat per a la posició de domini.
b) No permetre la revenda a pèrdues.
c) Deixar de vulnerar el dret europeu en la regulació de la
cadena alimentària.
d) Regular les llotges i els observatoris per a totes les
produccions amb mecanismes públics d'informació comercial
obligatòria, estadísticament representatius i subjectes al secret
estadístic.
e) Dotar dels mitjans suficients els organismes competents
en fer complir la legislació de la cadena alimentària.
f) Adoptar les millors eines dels altres estats membres de la
Unió Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el
fort encariment dels costos de producció:
a) Aplicació de l'IVA reduït per a tots els béns i serveis
necessaris per a la producció d'aliments que no el tenen.
b) Adequació dels mòduls de l'IRPF i l'increment de les
despeses de difícil justificació.
c) Desenvolupament de la doble tarifa elèctrica.
d) Aplicació del mínim de gravàmens fiscals del písos de la
Unió Europea al gasoil professional agrari.
e) Cotització social per la mà d'obra adequada a les
especialitats del sector.
f) Adequació la reforma laboral a les peculiaritats de
l'eventualitat al camp.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar el Pla estratègic de la PAC de l'Estat espanyol per

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 170/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris
a les Illes Balears (2).
Per a treballadors del Servei de Salut es compta amb el
NIRA, sigles de “Notificació i Registre d’Agressions”. Es
tracta d’un formulari Form de l’Office 365 del Servei de Salut,
que està disponible en línia (des d’ordinador, mòbil, tauleta...)
per tots els treballadors del Servei de Salut. S’hi accedeix
mitjançant l’usuari S- https://www.ibsalut.es/nira
Vegeu annex Dades gràfiques globals d’Agressions Ibsalut
2021, amb dades detall.
Les gerències fan l’esforç constant de proporcionar
anualment informació i formació sobre “com gestionar
situacions conflictives”, “autocores”, “contenció verbal”. Tots
els aspectes concrets i específics de cada gerència o àrea de
salut es tracten en les reunions de la seva comissió d’agressions
corresponent.
Així mateix s’està desplegant l’eina corporativa TAF6
“botó del pànic o d’alarma d’agressió” en fases i per gerències
(hospitals) per disposar d’aquest dispositiu d’alarma. D’altra
banda s’està en contacte permanent amb els interlocutors
policials sanitaris del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia
Civil. A més, s’aspira a formalitzar amb tots dos cossos – i si
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és possible també amb la policia local- protocols específics de
col·laboració enfront del risc d’agressions als professionals.
Vegeu Annex Diagrama de flux_ESP per veure circuit
instaurat ...
Palma, 21 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 292/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a fisioterapeutes del Servei de Salut
de les Illes Balears.
A dia 01/01/2022 ens consten 283 professionals amb
nomenament de fisioterapeuta d’atenció especialitzada o
atenció primària, independentment del tipus de nomenament.
Al 2021 el FTE acumulat amb reducció de jornada de gener
a desembre a la categoria de fisioterapeuta d’atenció
especialitzada o atenció primària, era de 263 (+29) i al 2020 de
234 (-4).
Palma, 9 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 316/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a reunió amb els representants de Ses
Fontanelles.
Les reunions que s’han celebrat entre la Direcció General
de Comerç d’aquesta Conselleria i URW (Unibail Rodamco) –
PROJECTE PALMA SPRINGS (nom comercial) han estat les
següents:
• 29 d’octubre de 2019: amb Lorenzo Castella, director de
Desenvolupament i Inversions d’URW, Pablo Dosantos,
Analyst i Lorena de la Vall, directora de projecte Palma
Springs.
• 4 de desembre de 2019 amb Lorena de la Vall i Sr. Lorenzo
Castella.
• 23 de juliol de 2020 amb Lorena de la Vall i Andrés o
Lorenzo.
• 22 de setembre de 2020 amb Lorena de la Vall.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 317/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a inversió en els centres comercials a
cel obert.
Els projectes a cel obert estan emmarcats en el pla de
reactivació de l’activitat comercial i econòmics previst pel
Govern amb la finalitat de potenciar el comerç de proximitat i
els centres urbans i, al mateix temps, contribuir a la
diversificació de l’activitat econòmica. En aquest sentit, des de
la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius es
treballa per a signar convenis en el màxim nombre de municipis
de les quatre illes. Aquests convenis dinamitzen el petit comerç
municipal donant recursos perquè siguin els ajuntaments,
juntament amb els comerciants que triïn quins projectes són
adients a cada municipi.
El que es vol és que els centres urbans tornin a ser aquells
punts de generació econòmica que eren abans. Que la
ciutadania no s’ha de desplaçar als grans centres comercials
d’extraradi per fer les seves compres. Que trobin tot el que
necessitin al centre de les ciutats i pobles, generant riquesa a
diferents sectors i apostant indiscutiblement pel petit comerç de
proximitat.
Els convenis de cel obert també han inclòs la formació a
comerciants i la formació de regidors i AODL.
Actualment, s’han signat convenis amb els següents
municipis:
1) Consell Insular de Formentera
2) Consell Insular de Menorca
3) Ajuntament d’Artà
4) Ajuntament d’Inca
5) Ajuntament d’Eivissa
6) Ajuntament de Manacor
7) Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
8) Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu
9) Addenda del Conveni d’Eivissa per augmentar el
pressupost.

•

•

•
En totes les reunions mantingudes per part d’aquesta
Conselleria s’ha manifestat la no viabilitat del projecte
presentat fins al moment per l’actual promotor.
Palma, 18 de febrer de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Pel que fa a les quanties:
Respecte dels convenis signats amb el Consell Insular de
Formentera i els Ajuntaments de Santa Eulàlia des Riu, Sant
Antoni de Portmany, Artà, Inca i Manacor, aquesta
consellera aportava 10.000€ i les entitats esmentades
4.000€. En total mobilitzats: 84.000€
Respecte dels convenis signats amb el Consell Insular de
Menorca aquesta conselleria aportava 12.780€ i el Consell
5.220€. Total mobilitzats: 18.000€
L’addenda va consistir en afegir 10.000€ més per part de la
conselleria i 4.000 més per part de l’Ajuntament d’Eivissa,
per tant el resultat total va ser que la conselleria aportava
20.000€ i l’Ajuntament 8.000€. Total mobilitzats: 28.000€.

Així mateix, gràcies a la política de Cel Obert desplegada
a Santa Eulària des Riu, s’han obtingut fons NextGen en 2021
per valor d’1,2M d’euros.
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Palma, 18 de febrer de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica,
Juan Pedro Yllanes Suárez

Igualment, es va comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades a través de l’eina de comunicació d’incidències
LUCIA, així com des de la seva pròpia Seu Electrònica. És
important destacar que amb data 3 de gener del 2022, també
s’interposà denúncia davant la Direcció General de Policia
Nacional.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 336/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a traspàs de competències sobre
sanitat penitenciària.
El traspàs de competències sobre sanitat penitenciària a la
CAIB es troba actualment pendent de constituir grups de treball
per estudiar la manera d’integració dels sistemes d’informació
i acordar la integració del personal sanitari en el Servei de
Salut.
La reunió en la qual es va acordar la creació d’aquests grups
de treball va ésser poc abans de l’esclat de la pandèmia, un fet
inesperat que ha trasbalsat tota la planificació per centrar els
esforços en donar a la ciutadania els serveis més importants i
les millores garanties socials i sanitàries.
No obstant, informar-li que el director general de
Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política
Territorial es fa fer ressò, a les acaballes de l’any passat, de la
voluntat expressada per la comunitat autònoma de les Illes
Balears d’emprendre de nou i impulsar la negociació del
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a les
Illes Balears en matèria de sanitat penitenciària.
Així doncs, en aquests moments, s’estan analitzant, en
diferents escenaris, els continguts i l’abast del traspàs de que es
tracta. És a dir, les funcions i els serveis que, culminades les
negociacions, s’hauran d’assumir i els béns, drets i obligacions
afectes al susdit traspàs.
Palma, 18 de febrer de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 337 a 344/22, de la diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ciberatac en el Servei de Salut de les
Illes Balears (I a VIII).
A data d’avui dia 9 de febrer, encara estan en curs les
investigacions i anàlisi de l’incident, la qual cosa culminarà
amb l’informe que s’està preparant conjuntament amb el Centre
Criptològic Nacional i el Servei de Seguretat de la Subdirecció
de Tecnologia de la Informació de l’Ibsalut.
No obstant això, des de les primeres anàlisis, tots els indicis
apunten que l’entrada al sistema s’ha fet mitjançant una primera
extracció de credencials personals.
El ciberatac es va detectar el dia 30 de desembre de 2021,
moment en què es va posar en coneixement del Centre
Criptològic Nacional com a òrgan de resposta a incidents.

L’atac es va detectar pels indicadors dels sistemes d’alerta
primerenca del Centre Criptològic Nacional i les sondes
internes amb les que compta del Servei de Salut. Una vegada
analitzades les alertes per part de l’Àrea de Seguretat de la
Informació de la Subdirecció de Tecnologia de la Informació,
es va confirmar que efectivament s’estava davant un incident de
Seguretat.
Les activitats per part dels ciberatacants en relació amb la
comunicació amb l’exterior es van detectar amb les sondes
d’alerta primerenca el mateix dia 30 moment en què es va
procedir a tallar les comunicacions amb l’exterior.
Tal com s’indicava anteriorment, encara s’està investigant
l’incident però, segons les investigacions realitzades fins al
moment, el canal ha pogut ser mitjançant el robatori i ús il·lícit
de credencials.
Es té coneixement que han accedit a servidors de gestió
d’aplicacions de totes les gerències del Servei de Salut, els
quals no contenen informació de caràcter personal; i a un
servidor que conté fitxers de gestió.
D’acord a la investigació, s’ha arribat a detectar que els
atacants han pogut tenir accés a un nombre limitat de fitxers
amb informació de dades de llistes d’espera i consentiments
informats.
El nombre de potencials fitxers afectats ha estat al voltant
de 30.000.
En aquest punt, ressaltar que s’habilitaran canals de
consulta per tal que els ciutadans i professionals del Servei
puguin consultar si les seves dades han estat afectades pel
ciberatac; i en el cas que ho hagin estat, tenir accés a la
informació a la qual han pogut tenir accés els ciberatacants.
És important destacar que no s’ha vist afectat cap dels
sistemes assistencials de l’Ibsalut ni cap dels serveis telemàtics
oferts als ciutadans i pacients a través de la Seu Electrònica de
l’Ibsalut.
L’únic servei que s’ha vist parcialment afectat per l’incident
ha estat la navegació lliure per internet. Aquesta mesura,
acordada amb el Centre Criptològic Nacional, respon a la
necessitat de tallar possibles vies de comunicació que
poguessin tenir els ciberatacants i formava part del conjunt de
mesures preventives adoptades des del primer moment per
neutralitzar el ciberatac.
Quan al restabliment dels serveis, cal destacar que des del
moment de la detecció de la incidència es va posar en marxa
l’equip de resposta a incidents el qual ha elaborat també un pla
d’accions les quals venen a reforçar les mesures i capacitats en
matèria de Seguretat de l’Organisme. Aquest pla contempla
accions a dur a terme de manera immediata, així com un
escenari a curt, mitjà i llarg termini. Les accions identificades
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amb caràcter immediat són les que es consideren necessàries
implantar abans de l’obertura del servei d’internet, la qual es
preveu restablir durant la primera setmana de març.
Palma, 21 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 360 a 366/22, de la diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a llits d'UCI a Son Llàtzer, Son Espases,
Hospital de Manacor, Hospital d'Inca, Mateu Orfila, Can
Misses i Hospital de Formentera de 15 de desembre de 2021
a 20 de gener de 2022.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 369 a 375/22, de la diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cirurgies programades i anul·lades als
hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de
Menorca, Son Llàtzer i Son Espases des de 15 de desembre
de 2021 a 20 de gener de 2022.
Cirurgies programades i cirurgies anul·lades als hospitals
públics de les Illes Balears des del 15/12/2021 al 20/01/2022
Hospital
Eivissa. Can Misses
Inca
Formentera
Manacor
Menorca. Mateu Orfila
Son Llàtzer
Son Espases

El nombre de pacients COVID derivats i ingressats des del
15 de desembre de 2021 al 20 de gener de 2022 ha estat:
• Hospital Sant Joan de Déu: 83 pacients (51 propis i 32
derivats).
• Hospital de Llevant (hospital Parque): 2 pacients
• Hospital Quironsalud Palmaplanas: 0 pacients
• Hospital Juaneda Miramar: 1 pacient
Palma, 21 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

Cirurgies
programades
442
320
14
330
348
640
1.252

anul·lades
51
21
5
174
78
86
73

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

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 367/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacients COVID que han estat derivats i
ingressats des del 15 de desembre de 2021 al 20 de gener de
2022.
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Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 383/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pac ients crònics, cursos de formació
EGC (infermera gestora de casos).
El Pla d’Atenció a les persones amb malalties cròniques
2016-2021 de la comunitat, contempla en el seu objectiu 4,
implementar el projecte d’infermera gestora de casos, garantia
de coordinació i de continuïtat assistencial en tots els àmbits
assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears.
Una de les accions contemplades per aconseguir-ho ha estat
el disseny i realització d’accions formatives en gestió de casos.
Des de l’any 2015 fins al 2022 s’han realitzat 6 accions
formatives de gestió de casos:

I)
A la Pregunta RGE núm. 368/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacients COVID ingressats en hospitals
provinents de residències.
-

Hospital Sant Joan de Déu: 22
Hospital Universitari Son Espases: 7
Hospital General: 20
Hospital Universitari Son Llàtzer: 9
Hospital de Manacor: 3
Hospital Inca: 1
Palma, 21 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

1 Programa de formació bàsica en gestió de casos.
Dates: del 27/05 al 03/06 del 2016.
Durada: 36 hores.
24 professionals formats.
Centres: 10 professionals de la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca (GAPM), 3 de l’Hospital Universitari de Son
Espases (HUSE), 3 de l’Hospital Universitari de Son
Llàtzer (HUSLL), 2 de l’Hospital de Manacor (HMAN), 3
de l’Hospital d’Inca (HCIN), 2 de l’Hospital Sant Joan de
Déu (HSJD), 1 de l’Hospital Joan March (HJM).
1 Programa de formació bàsica en gestió de casos:
Dates: del 20/02 al 27/02 del 2017.
Durada: 36 hores.
25 professionals formats.
Centres: 16 professionals de la GAPM, 1 de l’HUSE, 2 de
l’HUSLL, 3 de l’HCIN, 1 de l’HJM, 1 de l’Hospital
General (HG). 1 de l’Àrea de Salut de Menorca (ASM).
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1 Programa de formació bàsica en gestió de casos:
Dates: del 16/03 al 23/03 del 2018.
Durada: 36 hores.
24 professionals formats.
Centres: 7 professionals de la GAPM, 4 de l’HUSE, 2 de
l’HUSLL, 2 de l’HMAN, 2 de l’HG, 3 de l’ASM, 4 de
l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF).
1 Formació avançada en continuïtat de cures i gestió de casos:
Dates: del 18/03 al 05/04 del 2019.
Durada: 48 hores.
21 professionals formats.
Centres: 14 professionals de la GAPM, 1 de l’HUSE, 2 de
l’HUSLL, 1 de l’HG, 1 de l’HJM, 2 de l’ASEF.
1 Formació avançada en continuïtat de cures i gestió de casos:
Dates: del 08/04 al 10/05 del 2019.
Durada: 48 hores.
19 professionals formats.
Centres: 10 professionals de la GAPM, 1 de l’HUSE, 1 de
l’HUSLL, 1 de l’HG, 1 de l’HMAB, 1 de l’HCIN, 1 de
l’JSJD, 3 de l’ASEF.
1 Programa de formació bàsica en gestió de casos:
Dates: del 15/11 al 22/11 del 2021.
Durada: 36 hores.
28 professionals formats.
Centres: 14 professionals de la GAPM, 4 de l’HUSE, 1 de
l’HUSLL, 1 de l’HMAN, 1 de l’HSJD, 6 de l’ASEF.
Palma, 15 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

- 1 taller persones amb càncer de mama (Portocristo): 20
assistents.
Any 2020: Eivissa 1 taller entre iguals per a persones amb
diabetis: 10 assistents.
Any 2021: Mallorca, 1 taller entre iguals per a persones amb
diabetis: 6 assistents.
Per tant, en el recorregut del programa des de l’inici fins ara
han participat un total de 330 persones (=pacients).
A això hi cal afegir el conjunt de professional implicats:
equip coordinador 3 membres, equip implementació a Atenció
Primària 14 membres, referents del programa a cada centre de
salut: 100 professionals, subcomissions de cada hospital amb
un total de 49 membres i subcomissions de l’Àrea de Salut de
Menorca amb 6 membres i Eivissa-Formentera amb 4
membres. És a dir un total de 176 professionals implicats de
manera directa amb el programa. En aquest moment, un pic es
va reprendre l’activitat del programa en el mes de setembre de
2021 hi estan participant 35 pacients actius formadors ja que
estam recuperant activitats de manera progressiva a mesura que
l’ona Covid vagi baixant.
A causa de la 6ª ona Covid no hi ha cap grup actualment
amb activitat. Del 10 de novembre al 22 de desembre en el
centre de salut d’Esporles es va realitza un taller entre iguals
per a persones amb diabetis, liderat per 3 pacients actius
formadors.
Està previst a partir d’abril 2022 realitzar els següents tallers
entre iguals:
Esclerosi múltiple a HUSE
Malalties inflamatòries articulars HUSLL
Malaltia crònica renal HUSLL
Malaltia renal obstructiva crònica HUSLL

A la Pregunta RGE núm. 384/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Programa Pacient Actiu.
El programa Pacient Actiu es posa en marxa a l’octubre de
2016. Des de llavors s’han format 10 grups de pacients per ser
pacients actius formadors: 7 grups a Mallorca, 1 grup a Eivissa
i 2 grups a Menorca. Total pacients actius formadors: 119 a
Mallorca, 17 a Menorca i 10 a Eivissa. Total: 146 pacients han
participat.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

Tallers entre iguals presencials: realitzats fins inici a data
d’avui: 16. Persones assistents: 184

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

Any 2018: 3 tallers: persones assistents: 32
- 2 tallers en diabetis (CS Rafal Nou i CS Emili Darder).
Assistents: 26
- 1 taller malaltia pulmonar obstructiva crònica (CS Son
Rutlan). Assistents: 6

El pla d’atenció a les persones amb malalties cròniques
2016-2021 de la comunitat, contempla, en el seu objectiu 3,
implementar el projecte d’atenció al pacient crònic i avançat en
tots els àmbits assistencials del Servei de Salut de les Illes
Balears.

Any 2019: 11 tallers: persones assistents: 136
- 5 tallers en diabetis (CS Pere Garau, CS Sant Agustí, CS
Son Gotleu, CS Llucmajor, CS Rafal Nou). Total assistents:
51
- 5 tallers persones cuidadores (CS Artà, CS Escola
Graduada, CS Son Gotleu, CS Vilafranca-UBS Montuïri,
CS Manacor). Total assistents: 65

Una de les accions contemplades per aconseguir-ho era dur
a terme tallers per a persones cuidadores de pacients crònics
complexos i avançats per millorar la seva qualitat de vida.
El nombre de tallers i suport adreçats a cuidadors no
professionals que presten atenció a persones en situació de

BOPIB núm. 148 - 25 de març de 2022
dependència realitzats des del 2015 fins a desembre de 2021 és
de 147. La distribució per illa és la següent:
- Mallorca: 118 tallers
- Menorca: 8 tallers
- Eivissa: 19 tallers
- Formentera: 2 tallers
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Palma, 26 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 386/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a comissions de cronicitat.
El pla d’atenció a les persones amb malalties cròniques
2016-2021 de la comunitat, contempla, en el seu objectiu 3,
implementar el projecte d’atenció al pacient crònic i avançat en
tots els àmbits assistencials del Servei de Salut de les Illes
Balears. Una de les accions contemplades per aconseguir-ho
era la creació de comissions de cronicitat per avançar en el
projecte de manera coordinada i transversal.
Aquestes comissions s’han creat als sectors sanitaris de
Ponent, Migjorn i Llevant de l’àrea de salut de l’illa de
Mallorca, i a les àrees de salut de les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera.
Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 388/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tècnics en cures auxiliars
d'infermeria en el Servei de Salut (1).
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera:
Àrea de Salut de Menorca:
Atenció Primària Mallorca:
Hospital Comarcal d’Inca:
Hospital de Manacor:
Hospital Universitari Son Espases:
Hospital Universitari Son Llàtzer:
Total
Palma, 15 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 393/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja del solar propietat de l'IBAVI a Son Banya.
L’IBAVI ja ha començat els tràmits. Ara mateix estem
sol·licitatn pressupostos.
Palma, 17 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 387/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pacients crònics del Servei de Salut,
infermera gestora de casos.
1. El nombre d’infermeres gestores de casos en plantilla del
Servei de Salut de les Illes Balears és actualment de 50.
2. La distribució territorial i per centres és la següent:
- 28 infermeres gestores de casos a la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca.
- 4 infermeres gestores de casos a l’Hospital Universitari
Son Espases.
- 1 infermera gestora de casos a l’Hospital General.
- 4 infermeres gestores de casos a l’Hospital Universitari
Son Llàtzer.
- 1 infermera gestora de casos a l’Hospital Joan March.
- 1 infermera gestora de casos a l’Hospital Comarcal
d’Inca.
- 1 infermera gestora de casos a l’Hospital de Manacor.
- 4 infermeres gestores de casos a l’Àrea de salut de
Menorca.
- 6 infermeres gestores de casos a l’Àrea d’Eivissa i
Formentera.

4
22
45
37
38
172
82
400

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 394/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini per tornar les fiances dels anys 2020 i 2021 dels
llogaters a les promocions de l'IBAVI.
El termini per tornar les fiances als llogaters de les
promocions de l’IBAVI és el mateix per a totes les illes i és
d’un mitjana de 30 dies.
Els dipòsits es tornen íntegres i de manera automàtica, a
excepció de:
• Un informe desfavorable per part del departament de
manteniment de l’IBAVI en el qual s’argumenti que
l’habitatge s’ha retornat amb deficiències injustificades o
desperfectes per usos no autoritzats.
• Situacions de morositat injustificada.
Els adjudicataris de l’IBAVI signen, juntament amb el
contracte d’arrendament, un compromís social pel qual es
comprometen a tenir cura de l’habitatge i mantenir-lo en bones
condicions.
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Palma, 15 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
U)

S)

A la Pregunta RGE núm. 408/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del Servei de Salut i de
la Conselleria de Salut i Consum respecte de programes i
serveis d'atenció en salut mental durant 2020 i 2021.

A la Pregunta RGE núm. 405/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern de les Illes
Balears per a la incentivació en la captació dels
professionals.

Segons la comptabilitat analítica del Servei de Salut, les
despeses associades als centres de cost de psiquiatria i salut
mental durant els anys 2020 i 2021 són les següents: 43,3ME
al 2021 i 42,3M€ al 2020.

Ordre de Publicació

Com a mesures per incentivar els professionals sanitaris
durant els exercicis de 2020 i 2021 la Direcció del Servei de
Salut ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar les
condicions de feina i per fidelitzar els treballadors.
En matèria d’oposicions ja s’han resolt vint-i-nou processos
selectius i se n’han convocat quaranta-dos més, que permetran
que 4.751 professionals accedeixin a una ocupació fixa.
Igualment, s’ha engegat un pla d’estabilitat per transformar
llocs eventuals en interinitats de durada llarga. Aquesta
actuació ha permès ja que 1.194 professionals accedeixin a
contractes de durada llarga. Així mateix, al marge d’això, s’ha
reconegut el Plus Covid. Aquest plus reconeix l’esforç dels
nostres professionals en el control i la gestió de la pandèmia.
S’han establert mòduls d’activitat específica.
Palma, 15 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 406/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions per a la millora en
l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.
FEA Psiquiatria
2019: 106
2020: 111
2121: 116

2020

2021

3.559.953

3.573.297

3.559.953

3.573.297

23.505.170

24.606.679

23.505.170

24.606.679

14.846.415

14.902.610

393.650

317.967

Total
Sociosanit.

15.240.065

15.220.576

Total
general

42.305.188

43.400.552

USM

Atenció
Primària

Total USM
Metges

Atenció
Especialitzada

Total
Metges
Sociosanitari

Atenció
Especialitzada
Serveis
Centrals

Aquestes xifres inclouen tota la despesa de personal
imputada: als Serveis d’USM d’Atenció Primària, els Serveis
de Psiquiatria d’Atenció Especialitzada i l’Hospital Psiquiàtric.
El Servei de Salut Mental d’Atenció Primària inclou els
centres de cost següents:
2020

2021

Psicòleg clínic
2019: 67
2020: 70
2121: 73

Salut mental

719.623

813.629

USM Creu Roja infanto
juvenil

600.165

584.200

Infermer/salut mental
2019: 86
2020: 75
2121: 73

USM Creu Roja adults

518.002

518.097

USM Emili Darder

425.098

414.408

USM Son Pisà

411.364

441.038

Ciutat Antiga (abans USM
Pere Garau)

399.768

390.606

USM Manacor

342.394

262.689

USM Palmanova

143.550

148.628

Palma, 9 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Total general

3.559.953

Palma, 8 de febrer de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

3.573.297

Els Serveis de Psiquiatria d’Atenció Especialitzada inclou
els centres de cost següents.
Palma, 9 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 488/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a atenció a persones amb trastorns de
la conducta alimentària durant la pandèmia de la COVID19 (1).

V)
A la Pregunta RGE núm. 450/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a accés al sistema informàtic de
l'Ibsalut per a la falsificació de diversos documents
relacionats amb la COVID.
En cap moment els sistemes de proves COVID,
vacunacions o la realització de passaports COVID no s’han vist
afectats per incidents de seguretat i, per tant, no s’ha dut a
terme cap activitat il·legal des d’ells com podria ser la
realització de certificats/passaports COVID falsos.
Igualment, ressaltar que abans de la posada en marxa en
producció d’aquests sistemes s’han dut a terme de manera
satisfactòria les auditories de seguretat corresponents.

Al llarg del 2020 es varen efectuar un total de 498 noves
visites relacionades amb trastorns de la conducta alimentària,
anorèxia nerviosa i bulímia al 2021 i en nombre va ser de 737
visites.
El perfil d’edat i gènere d’aquestes persones es dona entre
els 15 i 27 anys de les quals un 85% són dones.
Durant la incidència de la pandèmia s’ha detectat un
augment del 27% de la conducta suïcida a nivell de població
general incloses les persones que pateixen un trastorn de la
conducta alimentària.
Palma, 15 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

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

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 479/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a projecte d'una nova pista
d'atletisme a Son Moix (Palma).
No tenim coneixement oficial d’un projecte per fer una
nova pista d’atletisme a Son Moix.
Palma, 8 de febrer de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 480/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a gestions davant el Consell Superior
d'Esports per traslladar la pista d'atletisme de l'estadi de
Son Moix.
La competència de construcció d’equipaments municipals
és de l’Ajuntament. No s’ha fet cap gestió davant el Consell
Superior d’Esports per a traslladar la pista d’atletisme de
l’estadi de Son Moix perquè no tenim cap proposta oficial.

A la Pregunta RGE núm. 489/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a atenció a persones amb trastorns de
la conducta alimentària durant la pandèmia de la COVID19 (2).
Existeixen dues unitats especialitzades en els trastorns de la
conducta alimentària a les Illes Balears:
1. Unitat PAETCA IA (Programa d’atenció especialitzada
de trastorns de la conducta alimentària infantil i juvenil).
2. Unitat PAETCA A (Programa d’atenció especialitzada
de trastorns de la conducta alimentària per a adults).
Ambdues unitats treballen de manera suprasectorial.
Ambdues unitats es troben ubicades a la planta -1 de l’edifici
A de l’Hospital Universitari de Son Espases.
El nombre i la categoria dels professionals que hi fan feina
són:
2 professionals de psiquiatria
2 professionals de psicologia clínica
1 auxiliar d’infermeria
1 auxiliar administratiu
Tots ells dediquen la totalitat de la seva jornada als trastorns
de la conducta alimentària menys l’auxiliar d’infermeria que hi
dedica el 50%. Les despeses pressupostàries d’ambdós equips
són: 379.696,04€. Dins d’aquest pressupost estan excloses les
despeses indirectes derivades de les actuacions sanitàries dintre
d’altres dispositius (ingressos hospitalaris, hospital de dia, etc.).
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Palma, 15 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2657/22, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la presidenta del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple, sobre les
conseqüències de la guerra d'Ucraïna per a les Illes Balears.

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, Maria Núria Riera i Martos i María Asunción Pons i
Fullana, ambdues del Grup Parlamentari Popular, i Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
confiscació de béns que els oligarques russos tenen a Mallorca,
a previsió sanitària per a aquesta Setmana Santa, a recàrrega de
l'aqüífer de Migjorn a Menorca 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. 2737,
2739, 2754 i 2756/22, relatives a resolució en contra de la
licitació en bloc dels nou centres de salut, a adjudicació en un
sol lot de les obres de nou centres de salut, a resposta a les
peticions dels pagesos i pescadors de Balears per evitar el
tancament d'explotacions i el cessament de la seva activitat i a
suport des de les Illes Balears al poble sahrauí, respectivament.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Ordre de Publicació
B)

Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, davant el Ple, sobre el Pla
d'inversions de transició energètica de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2677, 2689, 2687 i 2681/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Josep

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 12760/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2668/22,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca i Mixt, i, conformement amb els articles 106
i 107 del Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a contaminació acústica, es tramiti per
aquest procediment.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
1599/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2695/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la sol·licitud de compareixença esmentada, del conseller de
Mobilitat i Habitatge sobre la problemàtica de la connectivitat
aèria entre les Illes de Menorca i Mallorca.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

BOPIB núm. 148 - 25 de març de 2022
Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
2380/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2780/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la sol·licitud de compareixença esmentada, del conseller
d'Educació i Formació Professional per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2272/21,
relativa a avaluació de mesures per millorar la competència en
llengua estrangera de l'alumnat dels centres educatius sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.
Aquest acord, que constitueix la setzena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 7 d'abril de 2022.
Palma, a 23 de març de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 147, de 18 de març
de 2022.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Setzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 23 de març de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Setzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
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