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L) RGE núm. 3365/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge a
Eivissa. 8644

M) RGE núm. 3366/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política mediambiental de Palma
pel que fa als abocaments d'aigües residuals. 8644

N) RGE núm. 3367/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de metro fins al Parc
Bit. 8644

O) RGE núm. 3368/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament
de l'equip d'IB3. 8645

P) RGE núm. 3369/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a préstecs a les
benzineres. 8645

Q) RGE núm. 3370/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a  l'estació
intermodal de Palma. 8645

R) RGE núm. 3371/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'emprenedoria a les
Illes Balears. 8645

S) RGE núm. 3372/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deduccions fiscals
autonòmiques a la campanya de la renda 2021. 8645

T) RGE núm. 3373/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lectivitat balear
associada a l'exterior. 8645

U) RGE núm. 3374/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques
per als autònoms. 8645
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3134/22, dels Grups Parlamentari MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Mixt, relativa a protecció dels espais naturals
desafectats pel Ministeri de Defensa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 8646

B) RGE núm. 3137/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i creació del Consell autonòmic de la participació de la infància i l'adolescència
de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 8646

C) RGE núm. 3225/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a conseqüències per a
la salut mental derivades de la situació climàtica, davant la Comissió de Salut. 8647

D) RGE núm. 3289/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a ampliació de l'autoconsum i l'impuls de les comunitats
energètiques, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 8648

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 580 i 581/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a Pla de xoc que va posar en marxa el març de 2020 per a la compra directa d'aliments a cooperatives i distribuïdors
de Balears (1 i 2). 8649

B) A les Preguntes RGE núm. 582 a 584/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a llei de la cadena alimentària a Balears (1a 3). 8650

C) A la Pregunta RGE núm. 585/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de la producció de porc negre. 8650

D) A la Pregunta RGE núm. 586/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atacs de cans als ramats. 8650

E) A les Preguntes RGE núm. 589 a 591/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a Pla estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears (1 a 3). 8650

F) A les Preguntes RGE núm. 592 a 594/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a Pla regional de la patata (1 a 3). 8650

G) A la Pregunta RGE núm. 595/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l'Organització de productors de l'olivar de Mallorca. 8650

H) A la Pregunta RGE núm. 607/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a servei nocturn de bus interurbà. 8651

I) A la Pregunta RGE núm. 609/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de reclamacions i queixes que ha rebut la Direcció General de Consum en relació amb l'activitat de cotxes
de lloguer. 8651

J) A la Pregunta RGE núm. 613/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temàtica dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021. 8651

K) A la Pregunta RGE núm. 614/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avaluació de l'impacte dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021. 8651

L) A la Pregunta RGE núm. 615/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència a l'activitat 15 dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021. 8652

M) A la Pregunta RGE núm. 616/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions 17 i 18 dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021. 8652

N) A la Pregunta RGE núm. 617/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a illes en què s'han desenvolupat les accions dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021. 8652

O) A la Pregunta RGE núm. 635/22, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a allotjaments dotacionals en construcció. 8652
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P) A la Pregunta RGE núm. 642/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació relativa al temps que ha de transcórrer des d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació. 8653

Q) A la Pregunta RGE núm. 665/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de gestió entre l'IBAVI i l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges públics. 8653

R) A les Preguntes RGE núm. 673, 674 i 676 a 678/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relatives a cribratge de càncer de còlon a Menorca. 8653

S) A la Pregunta RGE núm. 675/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca. 8654

T) A la Pregunta RGE núm. 700/22, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnitzacions derivades de sentències urbanístiques. 8654

U) A les Preguntes RGE núm. 741 a 752/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mecanismes que regeixen a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals, als bombers i als voluntaris de protecció civil
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. 8655

V) A les Preguntes RGE núm. 753 a 764/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a calendaris prevists per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals, a oficials de policies locals
i a subinspectors a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 8655

W) A la Pregunta RGE núm. 765/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consells de coordinació als quals ha assistit el director general d'Emergències i Interior l'any 2021. 8655

X) A les Preguntes RGE núm. 766 a 768/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a cursos de formació per a aspirants a policies locals i cursos de capacitació per a comandaments de policies locals i per a
comandaments de policies loals durant l'any 2022. 8655

Y) A les Preguntes RGE núm. 798 i 799/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relatives a atenció a urgències i emergències a Ciutadella. 8655

Z) A la Pregunta RGE núm. 2140/22, presentada pel diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a veïns
de Santa Eugènia adherits al contracte per tal de rebre energia solar produïda a través de les plaques solars instal·lades per l'IBE.      

8656

AA) A la Pregunta RGE núm. 2177/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de vehicles de més de deu anys d'antiguitat amb permís de circulació a Balears.

8656

AB) A la Pregunta RGE núm. 2178/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de vehicles de més de deu anys d'antiguitat que circulen a Balears sense ITV en vigor. 8656

AC) A la Pregunta RGE núm. 2179/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a exigències d'emissions que s'apliquen a l'ITV. 8656

AD) A la Pregunta RGE núm. 2223/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferiment d'aparcaments de l'IBAVI en règim de lloguer a la web de l'IBAVI. 8657

AE) A la Pregunta RGE núm. 2359/22, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a construcció del tren fins a Alcúdia. 8657

AF) A la Pregunta RGE núm. 2536/22, presentada pel diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a publicitat "Rafa Nadal School" amb logotip GoIB. 8657

AG) A la Pregunta RGE núm. 2542/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
col·laboració de la DG de Comunicació amb la Rafa Nadal International School. 8657

AH) A les Preguntes RGE núm. 2554 a 2559/22, presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a programes d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, a les actuacions de rehabilitació
a escala de barri, a les oficines de rehabilitació, a les actuacions de rehabilitació a escala d'edifici, a les actuacions de millora de
l'eficiència energètica en habitatges i a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de
rehabilitació prevists al Reial decret 853/2021. 8657
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3202/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre les notícies publicades a nivell local i nacional sobre la campanya d'IBDona en la qual
s'acusava de masclisme el Poder Judicial i la petició de retirada per part de la ministra de Justícia, Sra. Llop. 8658

B) RGE núm. 3218/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Mobilitat
i Habitatge sobre el nivell de seguretat ciutadana de l'Estació Intermodal de Palma i les mesures que la seva conselleria du a terme.

8658

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3148, 3153 i 3161/22. 8658

B) Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm. 14365/21 i 395/22. 8658

C) Admissió del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi
econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22). 8659

D) Memòria anual de l'any 2021 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (RGE núm. 3223/22).   
8659

E) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 901/22. 8659

F) Pròrroga del termini de presentació d’esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 1366/22. 8659

4. INFORMACIONS

A) Comptabilitat del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares corresponent a l'any 2020. 8659

B) Dissetena 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. 8660
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2618/22, relativa a política general del Govern en
matèria d'habitatge, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a revisar l'any 2022 les indemnitzacions per
residència del personal en actiu del sector públic estatal
destinat a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
procedint a la modificació de les quanties amb objecte
d'adaptar-les a la realitat actual mitjançant la dotació
pressupostària corresponent que, com a mínim, haurà de ser
de 18 milions d'euros addicionals per a l'exercici 2022 als
ja previstos a la Llei de pressuposts generals de l'Estat,
procedint-se a l'actualització posterior d'acord amb allò que
cada any estableixin els pressuposts generals de l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears el 25 de setembre de
2019, a la Comissió de Medi Ambient, va aprovar per
unanimitat instar el Govern de l'Estat perquè arribàs a un
acord amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Palma per cedir els terrenys de Son Busquets per fer-hi
habitatges públics i equipaments. Per tant, el Parlament de
les Illes Balears reitera el mandat al Govern de les Illes
Balears a complir-lo abans del 31 de desembre de 2022.

A la seu del Parlament, 23 de març de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11943/21, relativa a racionalització
d'infraestructures portuàries de Menorca, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir, en el Pla General de Ports de les
Illes Balears 2018-2033 que s’està tramitant actualment,
totes les modificacions necessàries perquè s’hagi de prendre
en consideració la capacitat de càrrega nàutica de cada illa
per a la projecció de les actuacions previstes en l’esmentat
pla, que no es podrà superar en cap cas.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir, en el Pla General de Ports de les
Illes Balears 2018-2033 que s’està tramitant actualment,
tots els canvis necessaris per fer possible que, en aquelles
zones en les quals s’hagi arribat al sostre de capacitat de
càrrega, els punts d’amarrament que quedin lliures puguin
ser ocupats per embarcacions de construcció tradicional de
fusta, que hauran de tenir prioritat sobre la resta
d’embarcacions. D’entre la resta d’embarcacions, els velers
hauran de tenir prioritat sobre les que requereixin propulsió
elèctrica, que alhora hauran de tenir prioritat sobre la resta
d’embarcacions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i Ports IB a elaborar un projecte d’imatge de
façana marítima del port de Fornells de forma coordinada
amb el poble de Fornells i l’Ajuntament d’Es Mercadal.
Aquest projecte inclourà un calendari per a l’execució de la
inversió relativa a la renovació dels béns instal·lats en
domini públic marítimoterrestre.

A la seu del Parlament, 23 de març de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2491/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de família.

Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Durán i
Cladera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Afers Socials i Esports. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 2469/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PGOU i
problema d'habitatge a Palma, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

B) RGE núm. 2473/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens pel
que fa al Decret llei de turisme, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

C) RGE núm. 2686/22, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència en relació
amb el nomenament del director de Gestió i Serveis Generals
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 2688/22, del diputat Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a "pelotazos urbanísticos"
en el PGOU de Palma, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

E) RGE núm. 2678/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avanços en patologia dual, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

F) 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, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

G) RGE núm. 2693/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a campanya
feminista a l'estació intermodal, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

H) RGE núm. 2679/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per alleujar els problemes ocasionats per l'increment
del cost dels carburants al sector del transport, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

I) RGE núm. 2680/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals fisioterapeutes al Servei de Salut, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

J) RGE núm. 2684/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de
les necessitats de les persones refugiades procedents d'Ucraïna,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

K) RGE núm. 2683/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta
dels transportistes, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

L) RGE núm. 2685/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic en els
municipis de Santa Eugènia i Santa Maria, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

M) 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, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

N) RGE núm. 2691/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura de l'atenció
oncològica a l'Hospital de Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

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

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

Q) RGE núm. 2692/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a treball amb
l'Obra Cultural Balear, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

R) RGE núm. 2694/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
econòmiques per alleujar la pujada de preus que afrontes les
famílies, empreses, autònoms i treballadors, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 2690/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la invasió
russa a Ucraïna sobre el sector turístic de les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març de 2022, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
1057/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares al
Projecte de llei RGE núm 14371/21, de polítiques de joventut
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de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 53,
vots a favor 3, vots en contra 36 i abstencions 14.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març de 2022, rebutjà els Punts 1 a 17 i 19 de la Moció
RGE núm. 2618/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria d'habitatge, amb el
resultat següent: 
• Punts 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 i 19: vots emesos 56,

vots a favor 25, vots en contra 31 i abstencions 0.
• Punts 2 i 17: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra

31 i abstencions 3.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 18, vots en contra 31

i abstencions 7.
• Punt 6: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra 32

i abstencions 3.
• Punt 11: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en contra 31

i abstencions 0.
• Punt 13: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra 30

i abstencions 1.
• Punt 15: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 31

i abstencions 0.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a impost autonòmic de la llum, amb el resultat següent: vots
emesos 54, vots a favor 3, vots en contra 51 i abstencions 0.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març de 2022, rebutjà els Punts 2 a 6, 8, 9 i 11 de la
Proposició no de llei RGE núm. 11943/21, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a racionalització d'infraestructures
portuàries de Menorca, amb el resultat següent: 
• Punts 2 i 11: vots emesos 57, vots a favor 8, vots en contra

48 i abstencions 1.
• Punts 3 i 4: vots emesos 57, vots a favor 2, vots en contra

48 i abstencions 7.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 2, vots en contra 54 i

abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 57, vots a favor 2, vots en contra 52 i

abstencions 3.
• Punt 8: vots emesos 57, vots a favor 22, vots en contra 27

i abstencions 8.
• Punt 9: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra 27

i abstencions 4.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 2682/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2022, quedà ajornada per a la propera sessió,
per assentiment de la cambra, la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació entre la conselleria
i el FOGAIBA.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Elecció de membres del Consell de Direcció de l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per renovació
parcial del Consell de Direcció.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2022, quedaren elegits membres del Consell
de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears per renovació parcial del Consell de Direcció, en haver
aconseguit una majoria de tres cinquenes parts dels membres de
la cambra, les persones següents:

• Sr. Jordi Bayona Llopis
• Sra. Vicenta Tur Grivé
• Sra. Gina Garcias Sansaloni
• Sr. Antoni Mascaró Rotger

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
No-elecció del director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2022, atès que la candidatura presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca no aconseguí una majoria de tres cinquenes parts dels
membres de la cambra, no s'elegí director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Conformement
amb l'apartat 4t de les Normes reguladores del procediment per
a l'elecció esmentada, es repetirà la votació no abans del
termini d'un mes, en el qual cas serà suficient la majoria
absoluta de la cambra.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4779/21,
relativa a rebuig a nous imposts sobre els bitllets d'avió, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a abandonar l'impuls a un nou impost sobre els
bitllets d'avió i, en tot cas, que aquest no afecti ni sigui
aplicable a les rutes aèries que tenguin com a lloc de
destinació o com a lloc de partida els territoris insulars. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer totes les gestions necessàries per
evitar que els bitllets dels avions que tenen com a destinació
o que surten de les Illes Balears estiguin subjectes al nou
impost proposat pel Govern de l'Estat. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i la Unió Europea a impulsar una política ambiental
i energètica que tengui com una de les seves prioritats
reduir les emissions contaminants dels avions i reduir el seu
consum de carburant.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
La secretària de la comissió

Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 903/22,
relativa a creació d'un lloc web específic per donar
transparència a la gestió del cànon de sanejament, amb les
esmenes RGE núm. 2757, 2758, 2759 i 2760/22, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la informació via web de la gestió
del cànon de sanejament, incidint en els següents conceptes:

a) La recaptació del cànon de sanejament, per illes.

b) La quantia de les indemnitzacions atorgades als
ajuntaments i d’altres entitats públiques que presten servei
de depuració d'aigües residuals pels costos de conservació,
manteniment, explotació i instal·lació que suporten.

c) La quantitat destinada al manteniment de les
depuradores i infraestructures annexes mitjançant el cànon
de sanejament.

d) La quantitat destinada a inversions en obres i noves
infraestructures.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de març de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4965/21, relativa a mesures
per garantir els drets i l'atenció adequada a les persones que
pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i a les seves
famílies, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Esclerosi
Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia que genera
necessitats i dependència a les persones que la pateixen i
que, també, afecta l'entorn personal i les famílies dels
pacients. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202757
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202758
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202759
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202760
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=39


BOPIB núm. 150 -  8 d'abril de 2022 8635

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central que es facin els
canvis normatius necessaris perquè el diagnòstic de
l'Esclerosi Lateral Amiotròfica impliqui el reconeixement
automàtic de la condició de persona amb discapacitat amb
caràcter general, en els termes previstos pel text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la
seva inclusió social, des del mateix moment del diagnòstic
i amb independència del seu estadi de desenvolupament,
així com el reconeixement del grau II de dependència amb
tan sols l'aparició de la simptomatologia que es determini,
amb la finalitat de garantir un suport primerenc davant la
malaltia. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, fins que no es faci efectiu el requerit en el
punt anterior, s'adoptin totes les mesures que siguin
necessàries perquè, el més aviat possible, es resolguin els
tràmits que es requereixen per a l'avaluació de la
discapacitat i la dependència dels pacients amb ELA. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar l'atenció psicològica adequada
tant a les persones amb ELA com als seus cuidadors, així
com també a incrementar els recursos tant materials i
econòmics com humans destinats a les persones que
pateixen aquesta malaltia. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar: 

a) Cursos específics de formació per als professionals
sanitaris i sociosanitaris per dotar-los de les eines
necessàries per atendre persones amb ELA. 

b) Cursos de capacitació dirigits a les famílies i al
voluntariat que intervé en les activitats amb aquests
pacients. Per a la realització dels programes formatius
s'actuarà en col·laboració i coordinació amb el sector
associatiu. 

6. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que en els pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2023 es recullin partides
específiques en relació amb una actuació multidisciplinària
enfront de l'ELA: 

a) Destinades a una major dotació econòmica per a
l'efectiu increment dels recursos; quant a professionals
sanitaris i sociosanitaris i mitjans materials que es
requereixen per a l'atenció de persones amb diagnòstic ELA
i per a les que sense tenir diagnòstic sofreixen
simptomatologia i degeneració. 

b) Dirigides a la implementació de l'Estratègia ELA
Illes Balears en context postcovid. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els ajuntaments i els consells insulars a
realitzar iniciatives destinades a la visualització i la
sensibilitat social de la malaltia ELA. 

8. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor del
tercer sector, àmbit associatiu, voluntariat i dels familiars

dels pacients d'ELA, i insta el Govern de les Illes Balears a
adoptar mesures de suport que facilitin la realització dels
seus projectes i plans d'acció encaminats a afavorir el
desenvolupament integral de les persones amb ELA en oci,
temps lliure i activitats, en igualtat d'oportunitats.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de març de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11834/21, relativa a salut
i benestar a través de la cultura, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer el nombre creixent d’evidències
que donen suport al paper que tenen les arts en la millora de
la salut i el benestar duent a terme les accions següents: 

1. Donar suport a la implementació d’intervencions
artístiques quan existeixi un nombre substancial
d’evidències dels seus beneficis, com és l’ús de música
pregravada per a pacients abans de ser sotmesos a cirurgia,
arts per a pacients amb demència i programes comunitaris
artístics per a la salut mental. 

2. Compartir el coneixement i les pràctiques
d’intervencions artístiques que els diferents països han
trobat efectives en el seu context per promoure la salut,
millorar els comportaments envers la salut o adreçar
desigualtats i inequitats en el món de la salut. 

3. Donar suport a la recerca en el camp de les arts aplicades
a la salut, particularment posant el focus en àrees rellevants
per a la implementació de polítiques com són els estudis
que examinen les actuacions en un nivell de població ampli
o els que exploren la viabilitat, l’acceptabilitat i la idoneïtat
de noves intervencions artístiques. 

4. Reconèixer el valor afegit damunt la salut d’involucrar-se
en actuacions artístiques assegurant que hi ha formes
culturals diverses d’art disponibles i accessibles per a un
rang de diferents grups poblacionals al llarg de tota la seva
vida, especialment de les minories que es troben en situació
de desavantatge. 

5. Encoratjar les organitzacions artístiques i culturals a fer
de la salut i el benestar una part integral i estratègica de la
seva feina. 

6. Seguir promocionant activament la conscienciació de la
població dels beneficis potencials que presenta per a la salut
participar d’activitats artístiques, duent a terme
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intervencions que encoratgen la participació artística per
donar suport a estils de vida saludables. 

7. Enfortir les estructures i els mecanismes de col·laboració
entre els sectors de la cultura, els afers socials i la salut, per
exemple introduint programes que estan cofinançats per
diferents pressuposts. 

8. Continuar impulsant derivacions dels sistemes de salut i
afers socials a programes artístics, per exemple amb l’ús de
prescripcions socials. 

9. Donar suport a la inclusió de continguts relacionats amb
arts i humanitats en la formació dels professionals de la
salut per millorar les seves habilitats clíniques, personals i
comunicatives.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de març de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 12008/21, relativa a evitar
el sobrepès i l'obesitat infantil, amb les esmenes RGE núm.
2777 i 2781/22, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar campanyes informatives, de
sensibilització i de prevenció de l’obesitat entre els joves i
adolescents. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar un pla d’actuació contra
l’obesitat infantil. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a promoure programes que instin els joves
i adolescents a portar una vida més saludable. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adequar i incrementar les plantilles
orgàniques d’Atenció Primària de Salut a les necessitats
abans del maig de 2023. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar i coordinar sinergies entre els
professionals, els representants i les autoritats competents
dels sectors sanitari, publicitari, tercer sector, comunitat
educativa i associacions implicades per tal d’arribar a
acords que permetin lluitar contra l’obesitat infantil.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la consulta jove que du a terme

Atenció Primària de Salut coordinadament amb els centres
educatius de les nostres illes.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 481/22,
relativa a l'Agència Espanyola d'Ocupació i noves funcions
d'intermediació, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2077/22,
relativa a replantejament del Decret llei 3/2022, de mesures
urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme en
relació amb l'intercanvi de places, i quedà aprovada la
següent:
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RESOLUCIÓ

G)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a impulsar i donar suport al fet que les places
d'estades turístiques en habitatges plurifamiliars que vulguin
continuar amb la seva activitat ho puguin fer prorrogant les
places turístiques que ja tenien autoritzades. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a impulsar i donar suport que el règim transitori en
relació amb la suspensió de l'adquisició de places
turístiques a les borses inclogui la seva no-afectació a
aquelles persones que tenguin presentada al corresponent
ajuntament una sol·licitud de certificat de zona apta amb
anterioritat a l'entrada en vigor del Decret llei 3/2022.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 667/22, relativa a impuls de mesures per lluitar
contra el racisme i la xenofòbia, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, de manera coordinada amb el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars, a reforçar mesures per lluitar
contra el racisme i la xenofòbia, així com actuacions que
promoguin la cohesió social i la igualtat de tracte
mitjançant: 

1. L’impuls de les funcions i capacitats de l'Observatori
Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE). 

2. La major visibilització de la diversitat ètnica, racial i
cultural, existent a Espanya, amb especial atenció a l'àmbit
laboral, educatiu i cultural, posant en valor que l'aportació
de la convivència d'identitats i cultures diverses suposa un
enriquiment social, i potenciant que serveixi com a nexe
d'unió, en lloc d'excusa per a la confrontació entre membres
de la mateixa societat. 

3. La promoció de campanyes de sensibilització i formació
dirigides al foment de la solidaritat, la cohesió social i en
contra de la proliferació dels discursos xenòfobs i racistes. 

4. Accions i iniciatives que vagin dirigides especialment a
col·lectius que sofreixin discriminacions múltiples. 

5. Accions i iniciatives que vagin dirigides a col·lectius
amb major risc d'exclusió social i amb especial atenció a
dones refugiades i migrants i a menors no acompanyats. 

6. Incloure urgentment l’anàlisi de l’impacte sobre la
igualtat racial en tots els processos de presa de decisions a
nivell institucional amb l’objectiu de promoure una anàlisi
sistemàtica encaminada a identificar els elements
discriminatoris i causants de desigualtat en els processos de
presa de decisions.

A la seu del Parlament, 29 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'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 679/22, relativa a mesures de suport al poble
gitano, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar, en allò que sigui d'aplicació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les mesures
recollides en el document tècnic de recomanacions elaborat
pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que
afavoreixin l'atenció a la situació d'emergència que pateixen
els sectors socials més vulnerables, especialment les
minories entre les quals està inclosa el poble gitano, que és,
entre d'altres, un dels grups socials més afectat per les
conseqüències econòmiques, socials i sanitàries de la crisi
de la COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes Balears, a reforçar les actuacions
adreçades a la població gitana amb l'objecte de donar
cobertura àmplia i eficaç, de manera territorialitzada, a les
seves necessitats com a col·lectiu i donar a conèixer la
història i els valors del poble gitano per protegir-los del
rebuig i la discriminació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la protecció i l'empoderament de les
dones gitanes així com també de la infància i les persones
grans que, dintre de les famílies i dels grups socials
especialment vulnerables, són sens dubte els més afectats.
De la mateixa manera, reforçar la lluita contra la bretxa
digital en el cas dels menors i la seva educació. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar mesures contra el fracàs escolar
que abordaran específicament les desigualtats estructurals
de determinats grups en situació de vulnerabilitat
socioeducativa, com és el de fracàs d'alumnat gitano, que
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està sobrerepresentat a la taxa de fracàs escolar i pateix una
greu bretxa educativa respecte del conjunt de l'alumnat.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2022, rebutjà el
Punt e) de la Proposició no de llei RGE núm. 903/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un lloc web
específic per donar transparència a la gestió del cànon de
sanejament, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a
favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme i Treball  del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 24 de març de 2022, rebutjà el Punt 1
de la Proposició no de llei RGE núm. 2077/22, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
replantejament del Decret llei 3/2022, de mesures urgents per
a la sostenibilitat i la circularitat del turisme en relació amb
l'intercanvi de places, amb el resultat següent: vots emesos 13,
vots a favor 1, vots en contra 5 i abstencions 7.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del geòleg Alfredo Barón i Périz, davant

la Comissió no permanent d'estudi em matèria de
planificació i gestió dels recursos hídrics, sobre la matèria
pròpia de la comissió.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió dels recursos hídrics del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març de 2022, tengué lloc
la compareixença del geòleg Alfredo Barón i Périz, qui informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i

Alimentació, davant la Comissió d'Economia, sobre les
novetats del Pla estratègic nacional d'Espanya per a la
Política Agrària Comuna (RGE núm. 14475/21).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2022, tengué lloc la
compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, qui, acompanyada del director general
d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la cap
de Comunicació, de l'interlocutor parlamentari i de la cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3243/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a política de resposta als efectes de la guerra a
Europa, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2656/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2656/22,
relativa a resposta als efectes de la guerra a Europa, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar de forma urgent el marc legal que permeti als
consells insulars habilitar sengles finestretes úniques per a la
tramitació d’instal·lacions d’autoconsum que assumeixin tots
els tràmits que els interessats hagin de fer davant de les
administracions municipal, insular i autonòmica.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-144.pdf#page=176
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-135.pdf#page=9
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el percentatge de l'ajut per instal·lació
d’equips d’autoconsum fins al 75% del cost o, si no fos
possible per limitacions establertes en les directives
comunitàries, a habilitar una línia de préstecs a interès 0, a
retornar en quinze anys, i que cobreixi fins al 100% de la
inversió necessària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure el pagament a la bestreta en les bases de les
convocatòries d’ajuts en matèria d’estalvi, eficiència i
autoconsum energètic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar, a partir de l’1 de maig de 2022, una reducció
en les tarifes dels serveis de transport públic que són de la seva
competència, d’almenys un 50% respecte de les tarifes del
2021.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb els consells insulars de Menorca, Eivissa
i Formentera el cofinançament de la reducció de les tarifes dels
serveis de transport públic, tenint en compte l’infrafinançament
d’aquesta competència derivada de la importància creixent de
les polítiques de transport públic.

6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a aprovar un ajut directe a les explotacions agràries i
ramaderes, sempre que comptin amb un agricultor a títol
principal, en la línia dels que es van implementar en motiu de
la pandèmia de la COVID-19, per tal de garantir-ne la liquiditat
i viabilitat en el context de l’actual crisi de preus de l’energia.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei RGE
núm. 5086/2020, de pacte per a la promoció del producte local,
aprovada el 24 de setembre de 2020 pel Parlament de les Illes
Balears, en els punts següents:

a) Proposar i sotmetre al debat i l'aprovació de l’esmentada
mesa (amb participació de les organitzacions professionals
agràries, la Federació Balear de Confraries de pescadors, les
entitats representatives de les empreses del sector turístic, del
sector de la indústria alimentària i del sector del comerç, així
com de les conselleries del Govern i els consells insulars amb
competències en matèria d’agricultura, turisme, indústria i
comerç) un conjunt de mesures dirigides a incrementar la
compra del producte agrari, ramader i pesquer de les Illes
Balears per part del sector turístic, la indústria alimentària i el
sector del comerç de les Illes Balears, i preveure els
instruments adequats de suport econòmic per part del Govern
de les Illes Balears.

b) Donar a les conclusions de l’esmentada mesa la forma de
Pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears,
que sigui signat per tots els seus integrants de la mesa i que
inclogui la relació de mesures, els indicadors del seu
compliment i els instruments per finançar-les, si escau, en la
línia dels agrocompromisos que estableix l’article 120.3 de la
Llei 3/2019, agrària de les Illes Balears.

c) Trametre al Parlament el document del pacte per tal que
la Comissió d’Economia pugui pronunciar-s’hi i fer el
seguiment del seu compliment.

Palma, a 1 d'abril de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2967/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
execució de les obres del nou col·legi de Sa Pobla.

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

En quin estat es troba l'execució de les obres del nou
col·legi de Sa Pobla?

Palma, a 28 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 3141/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de
l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento"
i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich
(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.

Respecte de les exposicions "Negar la violencia machista
es bastante violento" i "Pequeños gestos con importancia", de
Diana Raznovich:

Quin ha estat l'organisme, la institució que ha promogut
l'encàrrec de l'exposició? En quina data?

Quin ha estat el procediment administratiu de contractació
en totes les fases: oferta i concurs d'idees, projecte, disseny,
muntatge?

Quin és l'import del cost total de l'exposició assumit des de
Govern de les Illes Balears a través de qualsevol dels seus
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organismes autònoms, direccions generals o conselleries?
Especificau despeses d'elaboració, disseny, despeses
relacionades per desplaçament, muntatge, magatzem, etc.)

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 3142/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de
l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento"
i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich
(2).

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

Quin és el programa previst de llocs d'ubicació i de les dates
d'itinerància i exhibició de l'exposició?

Quin és el motiu pel qual ha estat retirat part o el total de
l'exposició de l'estació intermodal de Palma?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 3143/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de
l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento"
i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich
(2).

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears respecte
de les queixes manifestades des d'organismes judicials i/o grup
de jutges per un cartell de l'exposició que mostra un
jutge/magistrat amb una manifestació/actitud d'estereotip
masclista?

Ha rebut el Govern algun escrit o comunicació de valoració
o queixa respecte d'aquesta exposició? Si n'és el cas, quantes i
per part de qui?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 3203/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la ministra Pilar Llop en relació amb la
campanya contra la violència masclista a l'estació
intermodal.

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.

Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
de Pilar Llop, ministra de Justícia, en les quals manifesta el seu
"rebuig enèrgic" al cartell que reprodueix la imatge d'una dona
maltractada i un jutge, part de la campanya contra la violència
masclista mostrada en l'exposició de l'estació intermodal de
Palma sota el lema "Petits gestos amb importància"?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 3204/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada del cartell que forma part de la campanya "Petits
gestos amb importància".

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

Quan ha retirat el Govern el cartell que reprodueix la imatge
d'una dona maltractada i un jutge, que forma part de la
campanya contra la violència masclista mostrada en l'exposició
de l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos amb
importància"?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 3205/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la campanya "Petits gestos amb importància".

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

Quin ha estat el cost de la campanya contra la violència
masclista mostrada en l'exposició de l'estació intermodal de
Palma sota el lema "Petits gestos amb importància"?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera



BOPIB núm. 150 -  8 d'abril de 2022 8641

H)
RGE núm. 3206/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de les institucions a la campanya "Petits gestos
amb importància".

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

Quines institucions o organismes i amb quina quantia han
participat, directament o indirectament, en la campanya contra
la violència masclista mostrada en l'exposició de l'estació
intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos amb
importància"?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 3207/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
satisfet a Diana Raznovich pel disseny de l'exposició de
l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos
amb importància".

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

Quin preu ha satisfet a Diana Raznovich pel disseny de
l'exposició de l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits
gestos amb importància" contra la violència masclista?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 3208/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
supervisió prèvia del Ministeri de Justícia en relació amb la
campanya "Petits gestos amb importància".

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

Ha comptat el Govern de les Illes Balears amb la supervisió
prèvia del Ministeri de Justícia en relació amb la campanya 
dissenyada des del Govern de les Illes Balears mostrada en
l'exposició de l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits
gestos amb importància"?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 3209/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig
a la campanya mostrada en l'exposició en l'estació
intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos amb
importància" manifestada per diverses associacions i
col·lectius.

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.

Comparteix el Govern de les Illes Balears el rebuig a la
campanya mostrada en l'exposició en l'estació intermodal de
Palma sota el lema "Petits gestos amb importància" que han
manifestat associacions i col·lectius de jutges i magistrats?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 3210/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
de la campanya "Petits gestos amb importància".

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.

Admet el Govern de les Illes Balears que el cartell que
reprodueix la imatge d'una dona maltractada i un jutge, part de
la campanya mostrada en l'exposició de l'estació intermodal de
Palma sota el lema "Petits gestos amb importància", provoca
una reacció contrària a l'efecte que es persegueix si del que es
tracta és de lluitar contra la violència contra les dones?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 3211/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consideracions de la directora de l'IBDona en relació amb
un cartell de la campanya "Petits gestos amb importància"
(1).

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

Manté la directora de l'IBDona que el cartell que reprodueix
la imatge d'una dona maltractada i un jutge mostrada en la
campanya de l'exposició de l'estació intermodal de Palma sota
el lema "Petits gestos amb importància" té alguna gràcia?
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Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 3212/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consideracions de la directora de l'IBDona en relació amb
un cartell de la campanya "Petits gestos amb importància"
(2).

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

Manté la directora de l'IBDona que el cartell que reprodueix
la imatge d'una dona maltractada i un jutge mostrada en la
campanya de l'exposició de l'estació intermodal de Palma sota
el lema "Petits gestos amb importància" no va contra ningú?

Palma, a 31 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 3246/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de xoc per reduir dràsticament les llistes d'espera.

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

1. El pla de xoc contempla la contractació de nous
professionals sanitaris a partir de l'1 d'abril de 2022?

1.1. En relació amb els metges, quines especialitats i la
contractació de quantes persones?

1.2. En relació amb el personal d'infermeria, quants i de
quines especialitats?

2. Quin pressupost es destina al pla de xoc des de l'1 d'abril de
2022?

Palma, a 1 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2022, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3199/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
campanya IBDona.

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

Sra. Armengol, comparteix l'opinió de la consellera de
Presidència, Sra. Garrido, en afirmar que la campanya de
l'IBDona a l'Estació Intermodal de Palma era adequada?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 3287/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les
ajudes al lloguer de 2021.

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.

Considera el Govern acceptable el termini de pagament de
les ajudes al lloguer de 2021?

Palma, a 31 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 3288/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears davant el
Govern del Sr. Sánchez.

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

Sra. Armengol, considera que defensa correctament els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears davant el Govern
del Sr. Sánchez?

Palma, a 4 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa



BOPIB núm. 150 -  8 d'abril de 2022 8643

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 3352/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de l'avantprojecte de llei de benestar
animal estatal.

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, a la vista de l'avantprojecte de llei de
benestar animal estatal, no considera que cada autonomia
hauria de ser la que regulàs aquesta matèria d'acord amb les
seves tradicions i peculiaritats?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 3353/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a control i erradicació de les serps
invasores a les illes d'Eivissa i Mallorca.

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

Sr. Conseller, quines mesures s'estan duent a terme per
controlar i erradicar les serps invasores a les illes d'Eivissa i
Mallorca?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 3354/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fixació de les
condicions bàsiques de les rutes marítimes de les Illes
Balears onze anys després de l'aprovació de la Llei
d'ordenació del transport marítim.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ara seriosament, troba normal que més d'onze anys després
de l'aprovació de la Llei d'ordenació del transport marítim el
Govern encara no hagi fixat les condicions bàsiques de les rutes
marítimes de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 3360/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
automatització de la comporta entre l'EDAR i la bassa de
reg de Formentera.

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

Consellera De la Concha, dins totes les mesures
econòmiques anunciades per a la millora de la bassa de reg a
Formentera i el tractament d'aigües regenerades, es té prevista
l'actuació d'automatització de la comporta entre l'EDAR i la
bassa de reg que no permeti el traspàs d'aigües no adequades
amb sensors que ho puguin controlar?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

H)
RGE núm. 3361/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures a prendre pel tema d'abusos a menors
tutelats.

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. Santiago, quines mesures ha pres per evitar que es
continuïn produint abusos sexuals a menors tutelats

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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I)
RGE núm. 3362/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
missió especial del Parlament Europeu desplaçada a
Balears.

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

Sra. Armengol, com valora la missió especial del Parlament
Europeu desplaçada pels casos de prostitució, agressions i
abusos a menors tutelades?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 3363/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incompliment de l'acord en relació amb els creuers a
Palma.

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

Considera el Govern que s'incompleix el seu acord en
relació amb els creuers a Palma?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 3364/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les
festes de Sant Joan a Ciutadella.

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

Sra. Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
quina col·laboració farà el Govern per garantir la seguretat de
les festes de Sant Joan a Ciutadella?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 3365/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política d'habitatge 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.

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera adequada
la seva política d'habitatge a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 3366/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a política
mediambiental de Palma pel que fa als abocaments d'aigües
residuals.

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

Com valora el Govern la política mediambiental de Palma
pel que fa als abocaments d'aigües residuals?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

N)
RGE núm. 3367/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de metro
fins al Parc Bit.

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

Com valora el Govern el projecte de  línia de metro fins al
Parc Bit?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz
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O)
RGE núm. 3368/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nomenament de l'equip d'IB3.

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

Sra. Consellera de Presidència, tendrà llibertat el Sr.
Manresa per nomenar el seu equip al front d'IB3?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

P)
RGE núm. 3369/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
préstecs a les benzineres.

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 lògic haver de donar préstecs a les
benzineres per tal de finançar el Sr. Pedro Sánchez?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 3370/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat a  l'estació intermodal de Palma.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, per què no garanteix
el Govern la seguretat a l'estació intermodal de Palma?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 3371/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de
l'emprenedoria a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, considera necessari fomentar l'emprenedoria
a les Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 3372/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deduccions fiscals autonòmiques a la campanya de la renda
2021.

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

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, considera
el Govern que les deduccions fiscals autonòmiques
contemplades a la present campanya de la renda (iniciada el 6
d'abril) són suficients per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu
dels ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

T)
RGE núm. 3373/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·lectivitat balear associada a l'exterior.

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

Sra. Consellera, quina és la política del Govern respecte de
la nostra col·lectivitat balear associada a l'exterior?

Palma, a 6 d'abril de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

U)
RGE núm. 3374/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures econòmiques per als autònoms.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Sra. Armengol, quines mesures econòmiques per als
autònoms adoptarà de manera immediata?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3134/22, dels Grups Parlamentari MÉS per

Mallorca, Unidas Podemos i Mixt, relativa a protecció dels
espais naturals desafectats pel Ministeri de Defensa, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Mixt
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Durant el mes de març de 2022 l'entitat ecologista GOB
Mallorca ha alertat sobre la possibilitat que grans espais
naturals, fins ara propietat de Defensa, acabin al mercat
immobiliari i siguin transformats greument.

El Ministeri de Defensa és propietari d'un nombre important
d'instal·lacions a les Illes Balears, algunes d'elles ubicades a
espais d'extraordinari valor ambiental. El cas de Cabrera és el
més destacable, però n'hi ha una dotzena més a Mallorca, i
d'altres a Menorca i a la resta de les Illes Balears. Algunes
d'elles encara són utilitzades per Defensa, com per exemple la
base del Puig Major o el Cap des Pinar, mentre altres han
deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades,
fent-s'hi únicament una vigilància i un manteniment mínims.

El 2013 s'elaborà la Proposta per a la racionalització i
utilització eficient del patrimoni immobiliari del Ministeri de
Defensa (PREPIDEF). L'objectiu d'aquest pla és racionalitzar
i reduir la important despesa que comporta el manteniment
d'aquestes instal·lacions i terrenys que avui ja no tenen interès
militar. El PREPIDEF preveu la desafectació de part d'aquest
patrimoni, i la posada a disposició de l'INVIED (Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) per
tal d'oferir-lo en el mercat immobiliari.

L'oferta immobiliària de grans espais naturals fins ara ben
conservats i amb un important valor ecològic podria tenir greus
conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i

socials. Fa mesos que es publicita a portals immobiliaris
l'antiga bateria de costa del Cap Blanc, i recentment s'han
detectat obres de tancament a la bateria de costa de Rafeubetx,
que podria seguir aviat el mateix camí. Ambdós són espais
d'altíssim valor mediambiental, emparats per figues de
protecció de la UE (són zona d'especial protecció per a les aus
i lloc d'importància comunitària) i que podrien acabar sent
transformats per instal·lacions turístiques.

Consideram que caldria adoptar les mesures necessàries per
garantir el manteniment de la titularitat pública en els espais
naturals que Defensa pugui desafectar, i alhora avançar en
mesures de gestió per a la seva restauració i conservació
ambiental i en l'ordenació del gaudi públic compatible amb la
protecció del patrimoni natural.

Per tot això, i atenent la pública demanda del GOB
Mallorca, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Unidas
Podemos i Mixt-Més per Menorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a paralitzar immediatament l'oferta i la possible venda
d'espais naturals de les Balears que hagin estat desafectats pel
Ministeri de Defensa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a promoure un acord de cessió del Ministeri de
Defensa cap al Ministeri per a la Transició Ecològica
(MITECO), de les propietats desafectades a les Balears i que
tenguin valors mediambientals rellevants.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a impulsar un acord entre el MITECO i la Conselleria
de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears per
a la gestió d'aquests espais, i dotar-los d'instruments
d'ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i
conservació dels valors naturals i alhora l'ús públic sostenible.

Palma, a 29 de març de 2022
Els diputats
Josep Ferrà i Terrassa
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Alejandro López i Soria
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 3137/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a impuls i creació del Consell autonòmic de la
participació de la infància i l'adolescència de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

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

Encara que tots els drets de la infància estan al mateix nivell
d'importància, el dret a la participació sol passar-se per alt. No
obstant això, dilluns passat, 27 de setembre de 2021, vam
celebrar un gran avanç en l’àmbit estatal: es va crear mitjançant
una ordre ministerial el Consell Estatal de Participació de la
Infància i Adolescència, una demanda de les organitzacions
d'infància i dels mateixos nens i nenes.

Aquest consell serà un òrgan permanent i estable de
consulta, representació i participació de tots els nens, nenes i
adolescents. Adscrit al Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030, el Consell tindrà una Assemblea que es reunirà almenys
dues vegades a l'any formada per 34 nois i noies d'entre 8 i 17
anys, representants de consells locals o autonòmics, incloent
nens i nenes de col·lectius en situació de vulnerabilitat i aquells
que formen part d'organitzacions que participen en l'àmbit
estatal.

La publicació del BOE assenyala que l'objectiu d'aquest
òrgan és “afavorir la construcció de la ciutadania activa de
nenes, nens i adolescents com a part d'una societat democràtica
a través d'un fòrum de participació en el qual expressin
lliurement les seves idees i proposin mesures, defensin el
reconeixement social dels seus drets, formulin propostes sobre
qüestions que els afecten d'àmbit estatal i s'erigeixi en portaveu
i interlocutor de nenes, nens i adolescents davant les
institucions públiques”.

Per consolidar la participació infantil i adolescent i que les
opinions de nens i nenes siguin tingudes en compte en les
polítiques públiques, reforçar les estructures municipals,
insulars i autonòmiques són fonamentals, per a la vegada,
nodrir el consell estatal de participació.

Des que la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions
Unides reconegués que tot nen, nena i adolescent és subjecte de
dret, obligant l'Estat a impulsar les condicions per fer efectiu el
seu dret a la participació, Espanya ha avançat de manera
progressiva cap a aquesta meta.

En el camí ha fet passos importants, com la creació d'òrgans
consultius de participació de la infància i adolescència, així
com programes sobre aquest àmbit en col·laboració amb
organitzacions a nivell territorial local i autonòmic, entre els
quals es troba la nostra iniciativa Ciutats Amigues de la
Infància, aquí a les Illes Balears són 12 els municipis adherits
a aquest programa: Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia,
Formentera, Maó, Sant Lluís, Santanyí, Santa Eulàlia del Riu,
Calvià, Inca, Palma, Felanitx i Manacor.

Per això cobra especial importància la proposta que
UNICEF ens planteja a tots els grups parlamentaris que
conformam el Pacte Balear per la Infància de les Illes Balears,
a mode de suggeriment, com la creació d'un Consell Autonòmic
de Participació, i d'aquesta manera promoure l'exercici efectiu
de la participació infantil en el nostre territori.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a la creació del Consell Autonòmic de Participació de
la infància i adolescència de les Illes Balears que compti amb
tots els organismes, les entitats i els actors més representatius
de la infància i l'adolescència, tenint en compte per a la seva
conformació aquelles estructures estables on nens i nenes
participen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en els espais de coordinació establerts la
creació de consells insulars de Participació de la Infància i
Adolescència en totes i cadascuna de les Illes, a excepció de
Formentera, que ja el té conformat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, en
coordinació amb els consells insulars, els ajuntaments i les
mancomunitats de les Illes Balears, a renovar el compromís
amb la Convenció sobre els drets dels nens aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre
de 1989, amb l'adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la
Infància, i oferir ajuda tècnica per als ajuntaments en aquesta
matèria, per enfortir la qualitat dels consells locals de
participació i conformar-ne de nous, tenint en compte els
principis de participació inclosos en l’observació número 12
del Comitè dels Drets de l’Infant, “el dret de l’infant a ser
escoltat”.

Palma, a 29 de març de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
María Tania Marí i Marí
Cristina Mayor i Abad
Catalina Pons i Salom
Patrícia Font i Marbán
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Antonio Jesús Sanz i Igual

C)
RGE núm. 3225/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a
conseqüències per a la salut mental derivades de la situació
climàtica, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Salut.

Com a conseqüència de la situació global del planeta, en els
darrers anys han sorgit un conjunt de noves terminologies
relatives a l’impacte de l’emergència climàtica i els seus
efectes. D’aquesta manera, l'ecopànic, l’ecoansietat o la
solastàlgia són alguns dels exemples més clars. Per aquest
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motiu, resulta indispensable atorgar una major visibilitat a tot
aquest conjunt de trastorns mentals derivats del canvi climàtic
amb l’objectiu de procurar un millor benestar emocional per a
totes aquelles persones preocupades pel deteriorament accelerat
del medi ambient.

En aquest sentit, segons el darrer Pannell
Intergovernamental de Canvi Climàtic de les Nacions Unides
(IPCC), és imprescindible actuar de manera urgent per fer
possible la reducció a la meitat de les emissions de CO2 per a
l’any 2030 i evitar que la temperatura del planeta no augmenti
més enllà dels 1,5 graus centígrads. El fet de superar aquesta
xifra implicaria greus conseqüències de no retorn per al planeta
i, evidentment, per a les persones que l’habitam.

Així doncs, l’Associació Nord-Americana de Psicologia
defineix l’ecoansietat com el temor crònic al cataclisme
ambiental. Un fenomen cada cop més present a la nostra
societat, sobretot pel que fa als col·lectius més joves de la
població, que observen amb preocupació l’impacte que tendrà
l’actual situació d’emergència climàtica en el seu futur més
immediat si no es prenen mesures dràstiques a curt termini per
combatre l’escalfament global i revertir els seus efectes.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disposar els espais de reflexió, informació i formació
oportuns per entendre i interpretar la salut mental dins el
context de la globalitat, amb l’objectiu de determinar accions
de caràcter integral que tenguin com a principi d’execució la
interinstitucionalitat i comptin amb la participació de tots els
actors implicats en el benestar emocional de la població de la
nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, d’acord amb les directrius que es defineixin en
el nou Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears, es
reflecteixi com una de les línies estratègiques el
desenvolupament d'accions formatives relatives a la gestió dels
trastorns mentals derivats de la situació de canvi climàtic i les
seves conseqüències.

Palma, a 1 d'abril de 2022
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu suplent
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

D)
RGE núm. 3289/22, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a ampliació de l'autoconsum i l'impuls de
les comunitats energètiques, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia
pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: A causa de l'important
i constant increment del preu de la llum, cal potenciar
l'autoconsum i impulsar les comunitats energètiques.

L'actual crisi energètica que vivim, agreujada per la guerra
a Ucraïna, ens obliga a accelerar el procés de transició
energètica amb l'objectiu de deixar de dependre de
combustibles fòssils, fonts d'energia contaminants que a més
són víctimes de preus volàtils derivats de la situació geopolítica
internacional. A aquest escenari sumem la greu situació
d'emergència climàtica i l'especial vulnerabilitat de les Illes
Balears als efectes del canvi climàtic.

Paral·lelament, venim d'un sistema energètic molt
centralitzat en el qual, en l'àmbit estatal, cinc grans companyies
generen dos terços de l'electricitat, posseeixen gairebé la
totalitat de les xarxes de distribució d'energia i capitalitzen més
del 90% de les vendes finals. Aquesta situació provoca que un
nombre molt reduït d'actors controlen l'estructura del mercat
energètic, provocant distorsions en el seu correcte
funcionament.

Davant aquest escenari, la transició energètica representa
una oportunitat, no només per canviar l'origen de l'energia, sinó
també per canviar el nostre model energètic i anar cap a un més
descentralitzat, participatiu i inclusiu en benefici de la
ciutadania. Un model on la democratització de les renovables
i la sobirania energètica siguin dos eixos vertebradors d'aquest
procés.

En aquest context l'autoconsum energètic és una de les eines
més efectives per fer-ho possible. Una part creixent dels usuaris
ja no volen veure's en un rol passiu com a mers subjectes
subministrats, sinó que busquen fórmules d'autoconsum
energètic en les quals exerceixin un paper protagonista respecte
de la gestió de l'energia produïda, on la persona que consumeix
forma part de la cadena valor.

La figura del "consumidor actiu" com a nou centre del
sistema elèctric i nou poder de mercat que substitueix els
monopolis energètics és ja una realitat tangible. La
democratització de l'energia avui és una obligació que
estableixen les directives europees per reduir el consum, les
importacions energètiques i eliminar les emissions amb energia
neta i barata.

Les Illes Balears van ser pioneres amb l'aprovació de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, on contempla en el seu article 2 el foment de la
democratització de l'energia entesa tant com "el dret a la
ciutadania a l'energia com a consumidors i productors, i la
responsabilitat d'aquests com a part activa del sistema", així
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com "l'impacte econòmic, social i ambiental positiu del sistema
energètic en els ciutadans". Recentment, s'ha modificat l'article
52 referent a l'autoconsum establint un nou dret a la ciutadania,
"tothom té dret a produir la seva pròpia electricitat a partir de
fonts renovables i a consumir-la. Les administracions públiques
han de fomentar l'autoconsum d'energies renovables, eliminant
les traves existents, incentivant la seva implantació i, en els
casos en què no sigui possible l'autoconsum individual,
promovent l'autoconsum compartit".

Sumat a l'autoconsum, la figura de les comunitats
energètiques locals es converteix en una eina eficaç amb
capacitat de donar resposta a les demandes ciutadanes que
busquen alternatives de consum col·lectives i, al mateix temps,
es converteix en un vehicle idoni per avançar cap a la transició
energètica mitjançant iniciatives amb un enfocament comunitari
que es basen en lògiques d'implantació local amb una gran
implicació dels municipis en el seu procés.

El darrer any hem vist un augment exponencial de la
demanda d'autoconsum, tal com demostra l'èxit de les
convocatòries de subvencions per instal·lar pannells
fotovoltaics a les cobertes. Aquest fet demostra l'interès de la
ciutadania per aquestes noves formes de consum, que no només
mitiguen el canvi climàtic, sinó que suposen un estalvi
econòmic important a la factura de l'electricitat. Les comunitats
energètiques són l'eina per poder fer arribar a tothom
l'autoconsum de manera col·lectiva connectant diferents
iniciatives i actors.

Per fer possible que la transició sigui socialment justa,
inclusiva i participativa, les administracions públiques han de
procurar facilitar l'aprofitament dels beneficis de l'autoconsum
individual, col·lectiu i les comunitats energètiques. Així doncs,
són necessaris canvis en la normativa d'autoconsum per ampliar
les seves possibilitats.

De fet, altres països del nostre entorn, com França i
Portugal, estableixen que el radi d'autoconsum és de 2.000
metres enfront dels 500 metres de l'Estat espanyol.

Aquest fet possibilitaria multiplicar per 16 la superfície de
possibles beneficiaris, encara més si es tinguessin en compte les
peculiaritats dels territoris no peninsulars o de repte demogràfic
per aprofitar l'autoconsum a tot el seu municipi. Normalment
són territoris amb major dificultat per al desenvolupament de
l'autoconsum on els ajuntaments i les administracions públiques
podrien participar, per exemple, amb plantes de generació
renovable socialitzades situades en el municipi i que és un
problema per al seu desenvolupament l'acotament d'una
distància de 500 metres per la dispersió dels consumidors o
pels emplaçaments disponibles per a aquestes instal·lacions. A
més, la implementació dels mercats locals d'energia sota una
excepcionalitat regulatòria a territoris insulars, “sandbox”,
acceleraria el desplegament de renovables tenint en compte la
situació dels territoris no peninsulars que presenten majors
dificultats a causa precisament de la seva insularitat.

Amb aquests canvis, acompanyats de les transposicions de
les directives europees de comunitats energètiques i l'ampliació
dels programes d'autoconsum, la democratització de l'energia
experimentaria un impuls decisiu a les Illes Balears. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a ampliar de 500 metres a 2.000 metres la distància màxima per
poder autoconsumir energia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a permetre l'autoconsum dins la totalitat del terme municipal on
estigui ubicada la instal·lació als territoris no peninsulars i de
repte demogràfic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a ampliar la quantia dels programes dedicats a impulsar
l'autoconsum d'energies renovables.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a l'establiment d'una excepcionalitat del marc regulatori,
"sandbox", per impulsar mercats locals d'energia i acompanyar
la integració de renovables a cadascuna de les illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a transposar les directives europees per actualitzar el marc
regulador de les comunitats d'energies renovables i les
comunitats ciutadanes d'energia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport i impulsar comunitats energètiques
mitjançant ajudes públiques i/o implicació directa de l'Institut
Balear de l'Energia.

Palma, a 4 d'abril de 2022
El portaveu
Alejandro López i Soria

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 580 i 581/22, presentades per
la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla de xoc que va posar
en marxa el març de 2020 per a la compra directa
d'aliments a cooperatives i distribuïdors de Balears (1 i 2).

1. Perquè era un pla per ajudar a donar sortida als
productes degut al tancament del canal HORECA, i ara el canal
torna a estar obert i funciona amb normalitat.

2. Si es tornés a una situació igual o similar de tancament
del canal HORECA durant el 2022, sí.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=36


8650 BOPIB núm. 150 -  8 d'abril de 2022

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 582 a 584/22, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llei de la cadena
alimentària a Balears (1a 3).

1. Sí.
2. Les que s’estableixen en el desenvolupament autonòmic

de la norma estatal.
3. Les que s’estableixen en el desenvolupament autonòmic

de la norma estatal.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 585/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de la producció
de porc negre.

Les que s’acordin amb el propi sector que es dedica a la
producció de porc negre, amb el qual es mantenen des de fa
temps converses sobre aquest tema en una mesa específica.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 586/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atacs de cans als ramats.

Tot i no tenir les competències de gestió sobre aquest tema,
que recau sobre els ajuntaments, ens hem reunit amb ells, amb
la FELIB i amb Natura Parc per trobar una solució. Tenim un
protocol de 2017 que va ser actualitzat el 2021 per aquest tipus
d’atacs. Ara revisarem les dades dels darrers anys per valorar
si s’ha d’ajustar i/o canviar les mesures a adoptar per part dels
ajuntaments i el tipus de control de xipatge, dels llocs on es
troben els cans i les sancions. D’altra banda, es durà a terme
una campanya conjunta de sensibilització per a persones amb
cans.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 589 a 591/22, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla estratègic per a la
ramaderia de les Illes Balears (1 a 3).

1. S’han definit els objectius i les prioritats i s’està
redactant la resta del pla.

2. Dins els 2022.
3. Quan s’acabi la redacció dins el 2022 i s’aprovi la seva

aplicació, es durà a terme.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 592 a 594/22, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla regional de la patata
(1 a 3).

1. Principalment, millorar la traçabilitat i les garanties
fitosanitàries per part del sector de cara al compliment de la
nova normativa europea i de comerç amb països tercers, 
mantenir així la seva competitivitat en el mercat de la patata.

2. Ja està redactat, s’ha treballa durant els darrers sis mesos
amb el sector.

3. Ja està aprovat i es comença a aplicar a partir del 21 de
gener de 2022.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 595/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l'Organització de
productors de l'olivar de Mallorca.

Són actuacions que fa la conselleria com a intermediària
entre els diferents productors, com ja es va fer, per exemple, en
la creació de la marca “Som pagesos de Mallorca”. Es tracta,
fonamentalment, de tot tipus de gestions -dins de les
competències de la conselleria- per tal de facilitat tota la
informació necessària i per l’aclariment de dubtes dels
productors en relació amb la creació de l’organització.

Palma, 24 de febrer de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño
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Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 607/22, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a servei nocturn de bus interurbà.

No s’ha fet aquest estudi. D’altra banda, en funció de com
es dugui a terme la reobertura de l’oci nocturn aquesta
temporada, s’estudiarà aquesta possibilitat.

Palma, 23 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 609/22, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a nombre de reclamacions i
queixes que ha rebut la Direcció General de Consum en
relació amb l'activitat de cotxes de lloguer.

L’any 2021 els usuaris del sector de lloguers de vehicles
han presentat 205 reclamacions davant la Direcció General de
Consum.

Les 205 reclamacions presentades l’any 2021 es
distribueixen per illes de la manera següent:

Mallorca: 145; Eivissa: 30; Formentera: 1; Menorca: 29.

L’any 2020 es varen presentar 234 reclamacions pels
usuaris d’aquest sector, a les nostres illes.

L’any 2019 varen ser 301, el total de les reclamacions
presentades pels usuaris d’aquest sector.

Ens consta que les Juntes Arbitrals de Transports Terrestres
Insulars, també reben reclamacions d’usuaris del sector de
lloguers de vehicles.

També ens consta que els Centres Europeus dels
Consumidors dels països emissors, reben reclamacions de
turistes que lloguen vehicles a les nostres illes.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 613/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temàtica dels cursos de
formació de l'IBASSAL 2021.

El Pla Anual d’Acció de l’IBASSAL, d’acord amb la Llei
7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i al salut en
el treball a les Illes Balears, i el Decret 31/2019, de 3 de maig,
d’aprovació dels Estatuts de l’IBASSAL, s’informa per part del
Consell Rector i s’aprova pel Consell de Direcció.

A ambdós consells, hi formen part les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la nostra
comunitat autònoma, així com el Consell Rector, agents
fonamentals en la seguretat i salut laboral, com són els serveis
de prevenció o les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social.

En aquest sentit, les accions formatives realitzades per
l’IBASSAL són sempre acordades i informades amb les agents
citats anteriorment, atenent a la realitat del mercat laboral de les
Illes Balears i, principalment, a aspectes de sinistralitat,
malalties professionals o, per exemple, des de l’any 2020, la
presència de la COVID-19 a l’entorn del treball. Per tant, les
accions formatives es basen en aspectes tècnics i científics que
poden revertir en una millora de les condicions de feina en les
empreses de les Illes Balears, acordant i consensuant contingut
amb els agents socials i econòmics, així com altres agents de
l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, com els serveis de
prevenció, mútues col·laboradores de la Seguretat Social, com
són els col·legis professionals.

Així mateix, cal destacar que l’IBASSAL compta amb un
Grup de Formació en el qual hi participen diferents serveis de
prevenció de riscos laborals, i on s’hi debaten les principals
línies i necessitats formatives que les tècniques i tècnics de
prevenció es troben diàriament a les empreses.

Per tant, les accions formatives es fonamenten en la millora
del mercat de treball de les Illes Balears.

Per altra banda, és important destacar que la pandèmia ha
vingut acompanyada de grans canvis i reptes en matèria de
formació. Les accions formatives presencials s’han transformat
en webinars, amb la possibilitat d’arribar a més persones. La
COVID-19 ha suposat també la necessitat de focalitzar moltes
accions formatives en aspectes relatives a la prevenció del
contagi en els centres de treball, com agents socials, serveis de
prevenció, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social,
col·legis professionals i la Consellera de Salut i Consum.

Palma, 8 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 614/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avaluació de l'impacte
dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.

Les formacions i tallers s’han avaluat amb posterioritat a la
seva celebració mitjançant la consulta a participants i
organitzadors, coneixent de primera mà el “feedback”
d’aquests. Això ha permès conèixer l’eficàcia de les accions
formatives i, per tant, iniciar un període de reflexió sobre els
nous reptes que planteja la seguretat i salut en el treball.

Per a aquest anàlisi, és important el contacte permanent amb
els agents socials, el Grup de Formació de l’IBASSAL i els
serveis de prevenció, que amb els seus tècnics i tècniques són
qui imparteixen posteriorment la formació a les empreses de les
Illes Balears.
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Palma, 8 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 615/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a l'activitat 15
dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.

L’acció 15.- Salut emocional i ciberpsicologia: propostes
d’acció, la va organitzar la Fundación Laboral San Prudencio
amb la finalitat de posar en marxa “psicolan”, un servei pioner
per a les empreses que millora la salut emocional de la població
treballadora. Es va dur a terme en el XXI Congrés de Salut
Laboral, on es varen recollir i analitzar les aportacions de més
de 40 experts a nivell nacional en la matèria. En aquest congrés
hi van ser convidats dos funcionaris de l’IBASSAL,
concretament al comitè científic i al comitè d’experts.

No es té constància de quants de ciutadans de les Illes
Balears assistien al citat congrés per no ser l’IBASSAL
l’organitzador de l’event.

Palma, 8 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 616/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions 17 i 18 dels cursos
de formació de l'IBASSAL 2021.

Les activitats 17 i 18 consistiren en reunions amb
associacions empresarials, organitzacions sindicals i serveis de
prevenció dels sectors de distribució d’aliments i begudes, així
com també del sector del comerç.

La finalitat de les reunions va ser detectar necessitats en
matèria de millora de salut laboral en els citats sectors, amb els
objectius de dissenyar conjuntament dues campanyes d’acció
de l’IBASSAL respecte dels sectors econòmics.

Es tracta de dues campanyes desenvolupades durant l’any
2021, de forma conjunta amb les empreses del sector,
organitzacions sindicals i els serveis de prevenció, que finalitzà
amb accions formatives amb devolució de resultats i
conclusions de la campanya.

Palma, 8 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 617/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a illes en què s'han
desenvolupat les accions dels cursos de formació de
l'IBASSAL 2021.

Sí, es tracta de formacions online dirigides a totes les illes.

Palma, 8 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 635/22, presentada pel diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a allotjaments dotacionals en
construcció.

L’IBAVI disposa de 3 promocions que estan actualment en
construcció o que inicien en breu les obres als municipis de
Maó (Menorca). Es Molinar (Mallorca) i Esporles (Mallorca)
i que incrementaran en parc amb un total de 115 habitatges
dotacionals i un Centre de Dia.

En el cas de Maó, es tracta de 40 habitatges dotacionals al
carrer Borja Moll. Podeu trobar tot el detall de l’obra,
localització, projecte, superfície, pressupost, etc., a la pàgina
web de l’IBAVI en el següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/n/40hpp_mao/

En el cas d’Es Molinar es tracta de 57 habitatges
dotacionals i un Centre de Dia situats al carrer Cuba. Podeu
trobar tot el detall de l’obra, localització, projecte, superfície,
pressupost, etc., a la pàgina web de l’IBAVI en el següent
enllaç:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/n/57hpp_es
_molinar/

Al municipi d’Esporles es tracta de 18 habitatges
dotacionals d’un projecte en fase de redacció que està previst
iniciar l’estiu. Podeu trobar tot el detall de l’obra, localització,
projecte, superfícies, pressupost, etc., a la pàgina web de
l’IBAVI en el següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/n/18_hdot_
esporles/

Palma, 28 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
P)

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

Els intervals de temps entre la infecció pel SARS-CoV-2 i
la vacunació contra la COVID-19 que s’apliquen són els
indicats per l’Estratègia de Vacunació COVID-19 a Espanya
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Els intervals recomanats pretenen servei de guia i es basen
en els principis immunològics, les proves disponibles sobre la
seguretat, l’eficàcia i el moment de la vacunació després de la
infecció.

Actualment, l’estratègia de vacunació, recomana que a les
persones de 65 anys o menys amb antecedents d’infecció abans
de la primera dosi, rebin una sola dosi de vacuna a partir de les
4 setmanes d’haver passar la infecció.

Atès que la deterioració d’algunes persones amb COVID-19
pot produir-se fins 2 setmanes després de la infecció, per tant,
es recomana ajornar la vacunació fins que s’hagin recuperat.

En el cas dels majors de 65 anys, tenint en compte que
aquestes persones tenen més risc d’emmalaltir greument per
COVID-19, no han d’esperar 4 setmanes després de la infecció
per a l’administració de la vacuna, s’administra quan estan
completament recuperades i han finalitzat el període
d’aïllament.

Bibliografia: Ministerio de Sanidad, Consumo y Benestar
Social. Estratègia de vacunación COVID-19 en España.
Disponible en:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaye
s/alertasActual/nCov/documentos/20211028_CLINICA.pdf

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

Ordre de Publicació
Q)

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

L’IBAVI no té cap conveni de “Gestió” amb l’Ajuntament
de Lloseta.

El que sí té cedit a l’Ajuntament de Lloseta, mitjançant
convenis de data 25 de novembre de 2009, de 9 de març de
2012 i 28 de maig de 2015, són 4 habitatges al municipi de
gestiona el mateix ajuntament.

L’IBAVI té un total de 122 convenis de cessió d’habitatges
amb diferents entitats del Tercer Sector Social o
administracions públiques per col·laborar amb programes
socials relacionats amb l’habitatge. Els criteris per a la cessió

d’habitatges a les entitats d’aquest sector i a l’administració
estan detallats a la pàgina web de l’IBAVI en el següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/cessio_daha
bitatges_a_entitats_del_tercer_sector

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

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 673, 674 i 676 a 678/22,
presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, relatives a cribratge
de càncer de còlon a Menorca.

En el moment actual efectivament hi ha dues places vacants
a l’Hospital Mateu Orfila.

Les actuacions previstes són les següents:

1. Fer una recerca activa entre els Especialistes en Aparell
Digestiu, que no varen obtenir plaça a la darrera OPE de
Digestiu, per oferir-los les places disponibles a Menorca.
2. Promoció de la presència d’aquestes places vacants a les
diferents societats científiques nacionals (Associació
Espanyola de Gastroenterologia, Societat Espanyola
d’Endoscòpia Digestiva, Societat Espanyola de Patologia
Digestiva). Amb l’objectiu de tractar de trobar
professionals interessats en poder venir a fer feina a les
illes.
3. Incentivar els especialistes en formació en el moment
actual en els diferents hospital de les Illes Balears per
quedar a fer feina a Menorca. Actualment hi ha dos
residents en formació, 1 a l’Hospital Universitari Son
Espases i un altre a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
4. Promoció de la presència de les places vacants a les
societats d’Aparell Digestiu de països de Latino-Amèrica,
per tal de cercar especialistes amb títol convalidat que
poguessin estar interessats en venir a fer feina a la nostra
comunitat.

Amb totes aquestes mesures esperem en breu poder cobrir
aquestes places vacants i poder engegar el programa de
cribratge a Menorca de la manera més ràpida possible i amb la
màxima qualitat.

Les mesures de captació previstes són les següents:

1. Fer una recerca activa entre els Especialistes en Aparell
Digestiu, que no varen obtenir plaça a la darrera OPE de
Digestiu, per oferir-los les places disponibles a Menorca.
2. Promoció de la presència d’aquestes places vacants a les
diferents societats científiques nacionals (Associació
Espanyola de Gastroenterologia, Societat Espanyola
d’Endoscòpia Digestiva, Societat Espanyola de Patologia
Digestiva). Amb l’objectiu de tractar de trobar
professionals interessats en poder venir a fer feina a les
illes.
3. Incentivar els especialistes en formació en el moment
actual en els diferents hospital de les Illes Balears per
quedar a fer feina a Menorca. Actualment hi ha dos
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residents en formació, 1 a l’Hospital Universitari Son
Espases i un altre a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
4. Promoció de la presència de les places vacants a les
societats d’Aparell Digestiu de països de Latino-Amèrica,
per tal de cercar especialistes amb títol convalidat que
poguessin estar interessats en venir a fer feina a la nostra
comunitat.

Les mesures de fidelització:

1. Interinatge directe.
2. Actualment ja existeix un plus d’insularitat específic per
Menorca i Eivissa als sous dels professionals.
3. La proposta de contracte inclourà altres conceptes:

- Muntant econòmic per guàrdies
- Muntant econòmic per activitat extraordinària

Es podria valorar el desenvolupament d’altres mesures de
fidelització, però implicarien sempre la realització de canvis
normatius que requeririen molt probablement aprovació en seu
parlamentària de les mesures.

Abans de la posada en marxa del programa de cribratge de
càncer de còlon es varen mantenir reunions sectorials amb totes
les àrees assistencials implicades. En el cas concret de Menorca
s’ha de tenir en  compte que va participar de manera activa a la
primera ronda del programa de cribratge de càncer de còlon del
2015-2016.

En el cas del laboratori de Menorca es va acordar la dotació
amb un tècnic de laboratori complementari, així com les
dotacions de material de laboratori complementari que es
considerin oportunes. Aquesta dotació de personal es podrà
revisar, sempre a l’alta, si la càrrega de feina derivada d’una
elevada participació ho fes necessari.

El programa de cribratge de càncer de còlon va estar
operatiu a Menorca en la primera ronda del programa del
2015-2016. En el moment actual el principal factor limitant és
la cobertura de les places vacants d’Especialista en Aparell
Digestiu. En el seu moment des del context de les reunions
prèvies al desenvolupament del programa des de l’Hospital
Mateu Orfila no es va fer arribar cap sol·licitud específica de
personal d’infermeria per al desenvolupament del programa. En
qualsevol cas, si es considerés oportú, des del Servei de Salut
es faria la dotació suplementària de personal d’infermeria o
d’altres categories que es considerés oportú per al correcte
funcionament del programa a l’illa de Menorca.

El programa de Diagnòstic Precoç de Càncer de Còlon està
dirigit al grup de població que s’anomena de risc mitjà de
càncer de còlon. Persones de 50 a 69 anys, sense antecedents
familiars ni personal de càncer de còlon i sense símptomes de
cap mena. 

Es tracta per tant de persones d’edat mitjana, sense cap
simptomatologia. A aquest grup d’edat se li ofereix fer
cribratge del càncer de còlon, només quan hi ha programes
poblacionals operatius, fora d’aquesta circumstància no se’ls fa
cribratge, perquè es tracta de població asimptomàtica.

En data d’avui el programa només està operatiu a les àrees
de Salut d’Eivissa i Formentera i de Tramuntana. Fora

d’aquestes àrees el programa no està operatiu i per tant no hi ha
llistes d’espera. 

D’altra banda el concepte llista d’espera no s’aplica als
programes de cribratge de càncer de còlon, perquè els seu
funcionament està pensat per tal que tot el procés sigui molt
àgil i el temps transcorregut des del resultat positiu de la sang
oculta a femta i la realització de la colonoscòpia sigui inferior
a 6 setmanes. Aquest és el motiu principal pel qual els
programes de cribratge precisen dotacions suplementàries de
personal i material i per tant no es poden iniciar sense cobrir
adequadament aquestes necessitats.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 675/22, presentades per la
diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a
Menorca.

Actualment a la nostra comunitat hi ha dues places
acreditades en l’Hospital Universitari Son Espases, i una en
l’Hospital Universitari Son Llàtzer. La segona plaça de Son
Espases des de 2019, anteriorment només n’hi havia una. S’està
estudiant sol·licitar l’acreditació d’un plaça en l’Hospital
Comarcal d’Inca. Les acreditacions d’Unitats Docents depenen
de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri
de Sanitat, segueixen uns criteris estrictes d’activitat clínica i
científica, inclòs clínica complexa, que actualment no compliria
l’Hospital Mateu Orfila.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 700/22, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a indemnitzacions derivades de sentències
urbanístiques.

A continuació es detallen els imports pagats pel Govern de
les Illes Balears per indemnitzacions dictades per sentències en
matèria urbanística des de l’1 de gener de 2019 fins a 4 de
febrer de 2022, indicant la quantia abonada i el número de
procediment i òrgan judicial:

1. 7.556.057,16€, del PO 660/2009 TSJ Acumulats: 687/2009,
847/2009, 474/2010, 475/2010, 476/2010, 500/2010.

2. 2.621.314,19€, del PO 775/2009 TSJ
3. 23.934,72€, del PO 780/2009, TSJ Acumula el 233/2010
4. 10.118.880,5€ del PO 790/2009 TSJ
5. 11.297.040,65€ del PO 793/2009 TSJ
6. 41.357.143,11€ del PO 34/2010 TSJ
7. 17.994,91€ del PO 228/2010 TSJ
8. 2.664.034,13€ del PO 232/2010 TSJ
9. 7.352.913,77€ del PO 234/2010 TSJ
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10. 34.075,84€ del PO 362/2010 TSJ
11. 2.219.130,19€ del PO 371/2013 TSJ

Totes aquestes indemnitzacions són de responsabilitat
patrimonial derivades de la Llei 4/2008.

Palma, 25 de febrer de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 741 a 752/22, presentades pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mecanismes que regeixen a l'EBAP per
oferir la formació a les policies locals, als bombers i als
voluntaris de protecció civil a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

El mecanisme és el mateix en tots els casos:

1. Detecció de les necessitats dels distints
ajuntaments/municipis/organismes.

2. Llistes d’espera dels anys anteriors.
3. Novetats/actualització de la normativa.

Palma, 11 de març de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 753 a 764/22, presentades pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a calendaris prevists per l'ISPIB i
l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies
locals, a oficials de policies locals i a subinspectors a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Actualment a Eivissa s’està realitzant un curs de capacitació
de policies locals que va començar el passat 20 de setembre per
als 30 policies locals que havien superat diferents processos
selectius en els ajuntaments de l’illa i de Formentera. 

Durant el mes d’abril està previst que comenci una nova
edició del curs de capacitació de policies locals que inclourà 19
policies interins per a Eivissa i Formentera i 5 aspirants a
policia local que han superat diferents processos selectius en
ajuntaments de l’illa d’Eivissa i Formentera. En el cas de
Mallorca inclourà 34 interins i 66 aspirants i, en el cas de
Menorca a 26 interins i 11 aspirants.

Per altra banda, el curs de capacitació per a l’accés a la
categoria d’oficials s’ha convocat el 26 de febrer i començarà
el 21 de març. Està programat el curs de cap de policia a
Formentera, Mallorca i Menorca, i s’està programant un curs de
Major i Comissari.

Palma, 11 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 765/22, presentada pel diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consells de coordinació als quals ha assistit el
director general d'Emergències i Interior l'any 2021.

El director general d’Emergències i Interior ha pogut
assistir a un Consell de Coordinació durant l’any 2021.
Tanmateix, remarcar que a tots els consells de coordinació
sempre hi ha assistit càrrecs en representació de la Direcció
General.

Palma, 11 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 766 a 768/22, presentades pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cursos de formació per a aspirants a
policies locals i cursos de capacitació per a comandaments
de policies locals i per a comandaments de policies loals
durant l'any 2022.

Durant el 2021 es realitzaren 3 cursos de capacitació de
policies locals, i durant el 2022 se’n realitzaran 6.

No s’ha impartit cap curs de capacitació per a
comandaments de policies locals durant els anys 2019, 2020 i
2021.

Sí que estan prevists els cursos d’oficial, de cap de policia,
de Major i de Comissari.

Palma, 11 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 798 i 799/22, presentades per
la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relatives a atenció a
urgències i emergències a Ciutadella.

El temps mitjà de resposta del recurs de Ciutadella, Suport
Vital Avançat A242, és de 13.68 minuts i el temps mitjà del
recurs Suport Vital Bàsic B342 és de 12 minuts. Els recursos
són els següents:

- 1 ambulància de Suport Vital Avançat, A242.
- 1 ambulància de Suport Vital Bàsic, B342.
- 1 vehicle del Servei Urgent d’Atenció Primària.

Tots ells hi són les 24 hores i els 365 dies de l’any.

Palma, 28 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2140/22, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a veïns de Santa Eugènia adherits al
contracte per tal de rebre energia solar produïda a través
de les plaques solars instal·lades per l'IBE.

Un cop finalitzada la convocatòria oberta perquè els veïns
i veïnes de Santa Eugènia es puguin adherir a l’autoconsum
compartit promogut per l’Institut Balear de l’Energia a la
coberta del CEIP Mestre Guillemet s’ha fet pública la llista de
sol·licituds admeses i la seva quota de participació. Les dades
del llistat estan actualitzades a 9 de març de 2022. En total han
estat admeses 41 sol·licituds.

Palma, 17 de març de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2177/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vehicles
de més de deu anys d'antiguitat amb permís de circulació
a Balears.

Les dades sol·licitades s’han demanat a la DGT, atès que
aquesta Conselleria de no és competent en el tema tractat. De
tal manera la DGT, ha facilitat a la Conselleria les següents
dades:

• El 62% del parc d’Illes Balears té 10 anys o més.
• El parc total d’Illes Balears a 31/12/2021: 1.067.897

vehicles
• El parc d’Illes Balears de 10 o més: 662.552 vehicles.

Palma, 23 de març de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2178/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vehicles
de més de deu anys d'antiguitat que circulen a Balears
sense ITV en vigor.

Les dades sol·licitades s’han demanat a la DGT, atès que
aquesta Conselleria no és competent en el tema tractat. De tal
manera, la DGT ha facilitat a la Conselleria les següents dades:

• Nombre de vehicles de més de 10 anys amb ITV en vigor:
357.890 (67%).

• Nombre de vehicles de més de 10 anys amb ITV caducada
de 0 a 90 dies: 32.075 (6%).

• Nombre de vehicles de més de 10 anys amb ITV caducada
més de 90 dies: 134.881 (25%)

Palma, 23 de març de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2179/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a exigències
d'emissions que s'apliquen a l'ITV.

Els requisits mínims per la règim d’inspeccions tècniques
periòdiques de vehicles utilitzats per circular per la via pública
i, en particular les emissions, són establertes en l’àmbit europeu
per la Directiva 2014/45/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 3 d’abril de 2014.

El Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es
regula la inspecció tècnica de vehicles, és la disposició nacional
que adapta a la legislació espanyola les previsions contingudes
a l’esmentada directiva.

L’annex I del Reial decret esmentat compta amb una llista
no exhaustiva de defectes que han de satisfer tots els elements
inspeccionats, cas per cas i de forma particularitzada en funció
de la categoria del vehicle, el seu ús o servei i altres
especificitats establertes a la reglamentació, a través del manual
de procediment d’inspecció de les estacions ITV, eina emprada
per les estacions d’ITV de les Balears per determinar el
compliment del vehicle a les exigències esmentades. A més, és
un reglament viu que va evolucionant segons avança la
tecnologia de les categories contemplades pel fabricants de
vehicles. Per tant, aquesta Conselleria considera que exigències
d’emissions que s’apliquen a la inspecció tècnica de vehicles,
són adequades a les obligacions derivades del Tractat d’adhesió
d’Espanya a la Unió Europea i de les exigències de la
tecnologia de les categories dels vehicles.

Dit això, som conscients que Balears compta amb una forta
motorització i amb un parc mòbil més envellit que la mitjana
espanyola. Presenta la taxa de vehicles privats més elevada de
l’Estat amb una xifra de 900 vehicles per cada 1.000 habitants,
per sobre de la mitjana estatal de 700 i amb previsions de
continuar incrementant-se. Per això, és necessari avançar en el
desenvolupament de zones de baixes emissions i mesures noves
de mobilitat que permetin reduir la dependència de l’ús del
vehicle individual.

En aquest context sorgeixen les Zones de Baixes Emissions
com a mesura fonamental per a la reducció de les emissions de
CO2. Una mesura imprescindible per a millorar la salut pública
de les nostres ciutats i illes, a més de ser una mesura eficaç, per
accelerar la descarbonització del transport. Defensam que el
dret a la salut pública i a respirar aire net no pot veure’s
restringit pel d’una mobilitat individual, contaminant i
perjudicial a la salut de tots.

Donada la importància d’aquesta mesura per a la lluita
contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire, la
Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica estatal ha
introduït  en el seu Article 14 “Promoció de la mobilitat sense
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emissions”, l’obligatorietat d’establir Zones de Baixes
Emissions en els municipis de més de 50.000 habitants abans
de 2023 i els territoris insulars. La setmana passada es va
celebrar una jornada amb participació dels Consells i agents
implicats per a debatre sobre aquest assumpte al costat de
Transport&Environment. 

A més la Llei autonòmica estableix que en 2025 no podran
circular nous vehicles dièsel a les illes (si els que tenen
radicació prèvia), avançant així el calendari de restriccions als
vehicles més contaminants). Per aquests motius, el Pla
d’inversions per accelerar la Transició Energètica de les Illes
Balears contempla un programa específic per abordar els
problemes derivats de la insularitat com a descarbonització del
mar, la mobilitat elèctrica i les Zones de Baixes Emissions.

Un programa que està dotat amb 700 milions d’euros i
inclou diferents línies amb la finalitat de descarbonitzar
diferents sectors i promoure les Zones de Baixes Emissions.
Per exemple, inclou ajudes a sistemes de mobilitat compartida,
línies destinades a l’electrificació de flotes de vehicles
professionals i de lloguer o promoció de sistemes de bicicletes
elèctriques i compartides. I també una línia específica per
promoure la implantació d’aquestes zones de baixes emissions
a cadascuna de les illes. Finalment, dins aquest programa també
s’inclouen línies destinades a descarbonitzar la mar, promoure
les embarcacions 0 emissions i l’electrificació de ports.

Palma, 23 de març de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2223/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferiment d'aparcaments de l'IBAVI en
règim de lloguer a la web de l'IBAVI.

L’IBAVI ha gestionat la promoció de l’oferta
d’aparcaments de la mateixa manera que anys enrere. Els
aparcaments han estat a disposició dels interessats i el
procediment d’adjudicació de les places d’aparcaments s’ha dut
a terme mitjançant registre d’entrada. A més a més, des del mes
de febrer publicitem l’oferta d’apartaments propietat de
l’IBAVI en règim de lloguer a la web de l’institut per tal que la
informació arribi a més gent.

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2359/22, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a construcció del tren
fins a Alcúdia.

Hem de treure a licitació els plecs per a l’actualització del
projecte. Està previst treure’ls a licitació al llarg dels mesos
d’abril i maig.

Palma, 22 de de març de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2536/22, presentada pel
diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a publicitat "Rafa Nadal
School" amb logotip GoIB.

El Govern no ha tengut res a veure amb aquests cartells.
L’entitat responsable ha explicat públicament l’error i ha
suprimit el logotip del Govern dels cartells.

Palma, 18 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2542/22, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a col·laboració de la DG de Comunicació amb la
Rafa Nadal International School.

El Govern no ha tengut res a veure amb aquests cartells.
L’entitat responsable ha explicat públicament l’error i ha
suprimit el logotip del Govern dels cartells.

Palma, 18 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 2554 a 2559/22, presentades
pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a programes d'ajudes a la construcció
d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament
eficients, a les actuacions de rehabilitació a escala de barri,
a les oficines de rehabilitació, a les actuacions de
rehabilitació a escala d'edifici, a les actuacions de millora
de l'eficiència energètica en habitatges i a l'elaboració del
llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció
de projectes de rehabilitació prevists al Reial decret
853/2021.

Respecte de la primera pregunta, estem pendents que el
Ministeri ens confirmi la compatibilitat d’aquesta subvenció

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-146.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=30


8658 BOPIB núm. 150 -  8 d'abril de 2022

amb la subvenció del Pla 20.000, per determinar el llistat
definitiu de projectes que es presentaran.

Quant a quan s’obrirà la convocatòria del programa d’ajuda
a les actuacions de rehabilitació a escala de barri. No es tracta
d’una convocatòria. La distribució no es farà per concurrència.

Per adjudicar les subvencions del programa de suport a les
oficines de rehabilitació, ja s’ha signat un protocol amb els
col·legis professionals d’Arquitectes, Aparelladors i
Arquitectes Tècnics i Administradors de Finques.
Pròximament, se signarà un conveni amb tots ells en aquest
sentit.

Ja estem treballant en la convocatòria del programa d’ajuda
a les actuacions de rehabilitació a escala d’edifici i també, es
disposa d’una convocatòria redactada que en fase de validació
amb els Col·legis Professionals de forma prèvia a la seva
tramitació i publicació.

Finalment, en referència a la convocatòria del programa
d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació estem
acabant l’esborrany de convocatòria, que després s’haurà de
consensuar amb els diferents col·legis professionals.

Palma, 22 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3202/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
sobre les notícies publicades a nivell local i nacional sobre
la campanya d'IBDona en la qual s'acusava de masclisme
el Poder Judicial i la petició de retirada per part de la
ministra de Justícia, Sra. Llop.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Davant les notícies publicades a
nivell local i nacional sobre la campanya d'IBDona en la qual
s'acusava de masclisme el Poder Judicial, l'alarma social
generada i la petició de retirada per part de la ministra de
Justícia, Sra. Llop.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3218/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Mobilitat i Habitatge sobre el nivell de
seguretat ciutadana de l'Estació Intermodal de Palma i les
mesures que la seva conselleria du a terme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença del conseller de Mobilitat
i Habitatge, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 6 d'abril 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. 3148, 3153 i 3161/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades pels diputats Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
José Luis Camps i Pons i Antonio Costa i Costa, ambdós del
Grup Parlamentari Popular, relatives a polítiques per pal·liar
els efectes de la crisi, a seguretat de les festes de Sant Joan a
Ciutadella i a implantació de la normativa estatal en matèria
d'educació a les Illes Balears, per les preguntes RGE núm.
3199, 3287 i 3288/22, relatives a campanya IBDona, a
pagament de les ajudes al lloguer de 2021 i a defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears davant el Govern
del Sr. Sánchez, respectivament.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

14365/21 i 395/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3133/22,
del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les
proposicions no de llei esmentades, relatives a accés al
certificat de vacunació per part dels majors de 65 anys i a
certificat de recuperació per a les persones que han estat
diagnosticades de COVID-19 amb test d'antígens,
respectivament.
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Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Admissió del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual

s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la
crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra
a Ucraïna (RGE núm. 3221/22).  

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm. 44, de
31 de març de 2022, el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel
qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la
crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a
Ucraïna, acorda, conformement amb els articles 49.2 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
de la cambra, de preveure’n el debat i la votació de totalitat per
a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Memòria anual de l'any 2021 de l'Oficina de Prevenció

i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (RGE núm.
3223/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, conformement amb l'article 13.2 de la Llei de
creació de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a
les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit indicat, presentat per la
cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció, en funcions de
directora adjunta de l'Oficina, i acorda de trametre'l a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per tal que, en
els terminis reglamentaris i amb la compareixença prèvia del
director de l'Oficina, adopti les resolucions que consideri
oportunes.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 901/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm. 3380/22,
del Grup Parlamentari Popular i, conformement amb l'article
106 del Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les

iniciatives no legislatives, acorda que la interpel·lació
esmentada, relativa a política general del Govern pel que fa a
la contractació d'obres públiques mitjançant grans lots, es
tramiti per aquest procediment.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes parcials

al Projecte de llei RGE núm. 1366/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la segona
sessió de dia 6 d'abril de 2022, conformement amb l'article 104
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l’escrit RGE núm.
3413/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi-Proposta per
les Illes Balears, VOX-Actua Baleares i Mixt (Gent per
Formentera-PSIB-PSOE-Esquerra Unida), i acorda que el
termini de presentació d’esmenes al projecte de llei esmentat,
d’arxius i gestió documental de les Illes Balears, sigui prorrogat
fins al proper dia 27 d'abril d'enguany.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Comptabilitat del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares corresponent a l'any 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2022, es va donar per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3222/22, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, en relació amb els comptes anuals del grup
parlamentari corresponents a l'any 2020.

Així mateix, la Mesa, de conformitat amb l'article 29.2 del
Reglament de la cambra i amb l'Acord sobre la presentació
davant la Mesa de la comptabilitat dels grups parlamentaris,
n'ordena la publicació al BOPIB i a la pàgina web del
Parlament.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Dissetena 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 6 d'abril de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Dissetena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la dissetena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 21 d'abril de 2022. 

Palma, a 6 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 679/22, relativa a mesures de suport al poble gitano


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	Punt e) de la Proposició no de llei RGE núm. 903/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un lloc web específic per donar transparència a la gestió del cànon de sanejament
	Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 2077/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del Decret llei 3/2022, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme en relació amb l'intercanvi de places

	2.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença del geòleg Alfredo Barón i Périz, davant la Comissió no permanent d'estudi em matèria de planificació i gestió dels recursos hídrics, sobre la matèria pròpia de la comissió. 
	Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant la Comissió d'Economia, sobre les novetats del Pla estratègic nacional d'Espanya per a la Política Agrària Comuna (RGE núm. 14475/21). 



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 3243/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als efectes de la guerra a Europa, derivada de la Interpellació RGE núm. 2656/22.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 2967/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a execució de les obres del nou col·legi de Sa Pobla.
	RGE núm. 3141/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento" i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich (1).
	RGE núm. 3142/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento" i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich (2).
	RGE núm. 3143/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exposicions sobre el micromasclisme realitzades des de l'IBDona "Negar la violencia machista es bastante violento" i "Pequeños gestos con importancia", de Diana Raznovich (2).
	RGE núm. 3203/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la ministra Pilar Llop en relació amb la campanya contra la violència masclista a l'estació intermodal.
	RGE núm. 3204/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del cartell que forma part de la campanya "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3205/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la campanya "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3206/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació de les institucions a la campanya "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3207/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu satisfet a Diana Raznovich pel disseny de l'exposició de l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3208/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supervisió prèvia del Ministeri de Justícia en relació amb la campanya "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3209/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la campanya mostrada en l'exposició en l'estació intermodal de Palma sota el lema "Petits gestos amb importància" manifestada per diverses associacions i col·lectius.
	RGE núm. 3210/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la campanya "Petits gestos amb importància".
	RGE núm. 3211/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideracions de la directora de l'IBDona en relació amb un cartell de la campanya "Petits gestos amb importància" (1).
	RGE núm. 3212/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideracions de la directora de l'IBDona en relació amb un cartell de la campanya "Petits gestos amb importància" (2).
	RGE núm. 3246/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de xoc per reduir dràsticament les llistes d'espera.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 3199/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a campanya IBDona.
	RGE núm. 3287/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes al lloguer de 2021.
	RGE núm. 3288/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears davant el Govern del Sr. Sánchez.
	RGE núm. 3352/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de l'avantprojecte de llei de benestar animal estatal.
	RGE núm. 3353/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a control i erradicació de les serps invasores a les illes d'Eivissa i Mallorca.
	RGE núm. 3354/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fixació de les condicions bàsiques de les rutes marítimes de les Illes Balears onze anys després de l'aprovació de la Llei d'ordenació del transport marítim.
	RGE núm. 3360/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a automatització de la comporta entre l'EDAR i la bassa de reg de Formentera.
	RGE núm. 3361/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures a prendre pel tema d'abusos a menors tutelats.
	RGE núm. 3362/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a missió especial del Parlament Europeu desplaçada a Balears.
	RGE núm. 3363/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment de l'acord en relació amb els creuers a Palma.
	RGE núm. 3364/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella.
	RGE núm. 3365/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge a Eivissa.
	RGE núm. 3366/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política mediambiental de Palma pel que fa als abocaments d'aigües residuals.
	RGE núm. 3367/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de metro fins al Parc Bit.
	RGE núm. 3368/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament de l'equip d'IB3.
	RGE núm. 3369/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a préstecs a les benzineres.
	RGE núm. 3370/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a  l'estació intermodal de Palma.
	RGE núm. 3371/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'emprenedoria a les Illes Balears.
	RGE núm. 3372/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deduccions fiscals autonòmiques a la campanya de la renda 2021.
	RGE núm. 3373/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lectivitat balear associada a l'exterior.
	RGE núm. 3374/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques per als autònoms.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 3134/22, dels Grups Parlamentari MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Mixt, relativa a protecció dels espais naturals desafectats pel Ministeri de Defensa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 3137/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i creació del Consell autonòmic de la participació de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 3225/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a conseqüències per a la salut mental derivades de la situació climàtica, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 3289/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a ampliació de l'autoconsum i l'impuls de les comunitats energètiques, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 580 i 581/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla de xoc que va posar en marxa el març de 2020 per a la compra directa d'aliments a cooperatives i distribuïdors de Balears (1 i 2).
	A les Preguntes RGE núm. 582 a 584/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a llei de la cadena alimentària a Balears (1a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 585/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la producció de porc negre.
	A la Pregunta RGE núm. 586/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs de cans als ramats.
	A les Preguntes RGE núm. 589 a 591/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla estratègic per a la ramaderia de les Illes Balears (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 592 a 594/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla regional de la patata (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 595/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'Organització de productors de l'olivar de Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 607/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a servei nocturn de bus interurbà.
	A la Pregunta RGE núm. 609/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reclamacions i queixes que ha rebut la Direcció General de Consum en relació amb l'activitat de cotxes de lloguer.
	A la Pregunta RGE núm. 613/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temàtica dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 614/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avaluació de l'impacte dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 615/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència a l'activitat 15 dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 616/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions 17 i 18 dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 617/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a illes en què s'han desenvolupat les accions dels cursos de formació de l'IBASSAL 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 635/22, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjaments dotacionals en construcció.
	A la Pregunta RGE núm. 642/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació relativa al temps que ha de transcórrer des d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació.
	A la Pregunta RGE núm. 665/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de gestió entre l'IBAVI i l'Ajuntament de Lloseta amb els habitatges públics.
	A les Preguntes RGE núm. 673, 674 i 676 a 678/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relatives a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 675/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cribratge de càncer de còlon a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 700/22, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions derivades de sentències urbanístiques.
	A les Preguntes RGE núm. 741 a 752/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mecanismes que regeixen a l'EBAP per oferir la formació a les policies locals, als bombers i als voluntaris de protecció civil a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 753 a 764/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a calendaris prevists per l'ISPIB i l'EBAP per realitzar nous cursos per als aspirants a policies locals, a oficials de policies locals i a subinspectors a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 765/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de coordinació als quals ha assistit el director general d'Emergències i Interior l'any 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 766 a 768/22, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a cursos de formació per a aspirants a policies locals i cursos de capacitació per a comandaments de policies locals i per a comandaments de policies loals durant l'any 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 798 i 799/22, presentades per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relatives a atenció a urgències i emergències a Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 2140/22, presentada pel diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a veïns de Santa Eugènia adherits al contracte per tal de rebre energia solar produïda a través de les plaques solars instal·lades per l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 2177/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vehicles de més de deu anys d'antiguitat amb permís de circulació a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2178/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vehicles de més de deu anys d'antiguitat que circulen a Balears sense ITV en vigor.
	A la Pregunta RGE núm. 2179/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a exigències d'emissions que s'apliquen a l'ITV.
	A la Pregunta RGE núm. 2223/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferiment d'aparcaments de l'IBAVI en règim de lloguer a la web de l'IBAVI.
	A la Pregunta RGE núm. 2359/22, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a construcció del tren fins a Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 2536/22, presentada pel diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a publicitat "Rafa Nadal School" amb logotip GoIB.
	A la Pregunta RGE núm. 2542/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la DG de Comunicació amb la Rafa Nadal International School.
	A les Preguntes RGE núm. 2554 a 2559/22, presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a programes d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, a les actuacions de rehabilitació a escala de barri, a les oficines de rehabilitació, a les actuacions de rehabilitació a escala d'edifici, a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació prevists al Reial decret 853/2021.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 3202/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre les notícies publicades a nivell local i nacional sobre la campanya d'IBDona en la qual s'acusava de masclisme el Poder Judicial i la petició de retirada per part de la ministra de Justícia, Sra. Llop.
	RGE núm. 3218/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre el nivell de seguretat ciutadana de l'Estació Intermodal de Palma i les mesures que la seva conselleria du a terme.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3148, 3153 i 3161/22.
	Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm. 14365/21 i 395/22.
	Admissió del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22). 
	Memòria anual de l'any 2021 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (RGE núm. 3223/22).
	Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 901/22.
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 1366/22.



	4. INFORMACIONS
	Comptabilitat del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares corresponent a l'any 2020
	Dissetena 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.



