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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura 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.
6637/21, relativa a millora dels cicles d'FP, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una revisió de les ofertes educatives
per a Menorca, en els seus diferents graus, de manera que
s'avanci en la millora del sistema de Formació Professional,
perquè en la mesura que sigui possible sigui tendent a la
implantació de la continuïtat entre els nivells dels cicles
formatius, i també en la incorporació d’una nova oferta
formativa en Formació Professional innovadora i adaptada
a les necessitats tant dels alumnes com del mercat laboral. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat d'augmentar les places
en els cicles formatius en el cas que es produeixi un
increment considerable de matrícules el pròxim curs. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les oportunitats dels alumnes
mitjançant un sistema de formació professional amb un
“model dual” que combini la formació en el centre amb el
treball en l'empresa mitjançant un contracte juvenil de
formació.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6544/21, relativa a millora dels cicles d'FP, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a denunciar el Concordat amb la Santa Seu per

deixar sense efecte l'acord de 1953 entre el Vaticà i la
dictadura franquista, a més dels Acords de l'Estat i
l'Església de 1976 i 1979. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a substituir els Acords amb l'Església per un nou
acord bilateral basat en els principis de laïcitat i igualtat
entre homes i dones, en coherència amb la condició
aconfessional d'Espanya que recull la Constitució. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a treure l'ensenyament de les religions de les
escoles sostingudes amb fons públics modificant la
legislació i els acords pertinents: els acords de 3 de gener
del 1979 amb l'Església catòlica; la Llei 24/1992, de 10 de
novembre, amb les esglésies evangèliques; la Llei 25/1992,
de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'acord de
cooperació de l'Estat amb la Federació de Comunitats
Israelites d'Espanya; i la Llei 26/1992, de 10 de novembre,
de cooperació de l'Estat amb la comissió islàmica
d'Espanya.

A la seu del Parlament, 29 de març de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de març de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 12105/21, relativa a
mesures contra el tabaquisme, amb l'esmena RGE núm.
3136/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a: 

1.1. Aprovar noves iniciatives reguladores en la lluita
contra el tabaquisme mitjançant l’ampliació dels espais
sense fum. 

1.2. Promoure mesures que garanteixin la protecció de
la salut dels menors enfront del tabac i dels productes i
dispositius relacionats, limitant-ne el consum a espais
restringits o a activitats obertes amb gran presència de
menors i reforçar la prohibició de venda de tabac i de
productes relacionats als menors. 

1.3. Impulsar línies d’actuació per a la prevenció del
tabaquisme consensuades amb les comunitats
autònomes i mesures com el foment de la sensibilització
i la formació dels professionals sanitaris, especialment
en l’àmbit de l’Atenció Primària. 

1.4. Facilitar l’accés de la població fumadora als serveis
sanitaris prevists per a l’abordatge del consum de tabac
i relatius al tractament del tabaquisme. 
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1.5. Promoure noves campanyes de comunicació,
segmentades segons els perfils de població, per a la
prevenció de l’hàbit del tabac, amb la col·laboració de
les comunitats autònomes, que abordin, entre d’altres
qüestions, les implicacions que tenen per a la salut les
noves formes de consum de tabac i dels seus productes
relacionats, concretament, els vaporitzadors, les
cigarretes electròniques o les pipes d’aigua. 

1.6. Adoptar, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, criteris comuns i plans de vigilància per al
compliment de la Llei 28/2005, millorar el sistema
d’informació actual i reforçar la tasca inspectora per
garantir el seu compliment. 

1.7. Disminuir l’accessibilitat al tabac i als seus
productes relacionats pel que fa als més joves i menors
d’edat a través de l’harmonització, en el marc de la
Unió Europea, de la fiscalitat de tots els productes
relatius al tabac i els dispositius relacionats, i fent-la
semblant a la dels països més desenvolupats del nostre
entorn. 

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

2.1. La reorganització, la difusió i l’ampliació dels
serveis i programes sanitaris i sociosanitaris d’atenció a
persones consumidores de tabac i el seu apropament als
ciutadans, estenent aquestes unitats als centres
d’Atenció Primària. 

2.2. Desenvolupar un pla d’atenció al fumador. 

2.3. Abordar de manera específica les conseqüències del
consum de tabac, sobretot pel que fa als col·lectius més
vulnerables, com puguin ser els joves i adolescents.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
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 30 de març de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 12150/21, relativa a salut
mental, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la continuïtat assistencial de les
patologies mentals de la infància i l’adolescència. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les places de psiquiatres,
psicòlegs i psicòlogues i infermeres i infermers de salut
mental.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5135/21, relativa a pròrroga dels terminis de les
autoritzacions i concessions atorgades a les costes i litorals, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar de forma decidida i ràpida la transferència
de les competències en matèria de costes i litoral previstes
a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a favor del
Govern de les Illes Balears, traspàs que hauria de ser una
realitat abans del 31 de desembre de 2022. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a realitzar els canvis normatius i administratius
necessaris per prorrogar de forma automàtica i, com a
mínim un any, totes les autoritzacions i concessions en
matèria de costes i litoral que encara estiguin en vigor i que
també estiguessin en vigor l'estiu de 2020, a fi i efecte de
compensar els efectes immensament negatius que ha tengut
la COVID-19.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12760/21, relativa a contaminació acústica, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure conjuntament amb els consells
insulars i els ens locals una estratègia per combatre la
contaminació acústica que inclogui les següents actuacions: 

1.1. Dissenyar un mapa de renous per detectar les zones
amb més contaminació acústica i prioritzar les
iniciatives necessàries per minvar el nombre de decibels
que estiguin per damunt dels límits recomanats. 
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1.2. Promoure la limitació de velocitat a 30 quilòmetres
per hora en aquelles vies en què sigui possible. 

1.3. Promoure la substitució de les antigues calçades per
un asfalt que permeti reduir o absorbir el renou. 

1.4. Promoure la implementació de zones lliures de
renou o zones tranquil·les, mitjançant la creació de nous
parcs o d'altres espais verds. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, en el marc del Dia Internacional de
la Conscienciació sobre el Renou, celebrat el darrer
dimecres de cada mes d’abril, una campanya de
sensibilització relativa al combat de la contaminació
acústica i les seves conseqüències.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 779/22, relativa a reconeixement automàtic de la
condició de beneficiari del bo social d'electricitat, el bo social
tèrmic i el futur abonament social als serveis de comunicacions
als receptors de l'Ingrés Mínim Vital, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a impulsar els canvis legislatius i reglamentaris
necessaris per facilitar el reconeixement automàtic de la
condició de beneficiari del bo social d'electricitat, del bo
social tèrmic i del futur abonament social als serveis de
comunicacions als receptors de l'Ingrés Mínim Vital.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
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 31 de març
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 917/22, relativa a impuls a la creació d'habitatges
compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb
diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, amb coordinació amb els consells insulars, a: 

1. Regular la figura de l'habitatge compartit com a sistema
de suport per a la vida independent i desenvolupar mesures
d’impuls a l’habitatge compartit per persones amb
discapacitat intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut
mental i persones amb alta fragilitat relacional.

2. Incloure en el catàleg de prestacions de serveis socials
la figura de l'habitatge compartit com a prestació del
sistema públic de serveis socials i estudiar el seu cost i la
seva futura inclusió pressupostària.

3. Crear un grup de treball amb les associacions més
representatives de persones amb discapacitat intel·lectual,
persones amb diagnòstic de salut mental i persones amb alta
fragilitat relacional per a l'estudi de la regulació, la posada
en marxa i el desenvolupament de mesures que impulsin
habitatges compartits de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 625/22,
relativa a defensa i protecció dels usuaris en la realització de
gestions bancàries i administratives, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la possible
creació d’una bretxa tècnica o digital que pugui complicar
l’accés dels clients bancaris als seus comptes, operacions o
compliment de les seves obligacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar mesures per facilitar la
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realització de gestions administratives tant presencials com
telemàtiques:

a) Un telèfon d’atenció específic dirigit a persones o
col·lectius amb la finalitat que puguin ser assessorats en la
realització de tasques administratives.

b) Recursos per dotar d’assistència i acompanyament
personal en la realització de gestions administratives a qui
ho sol·liciti.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11650/21, relativa a impuls a les produccions pròpies de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a mantenir el pressupost d'IB3 per a la
producció de continguts (excloent els informatius i els
programes vinculats a la licitació) per sobre del 30% del
pressupost total d'IB3. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a blindar la partida per a la contractació de
continguts per evitar retallades que posin en perill
l'estabilitat de les plantilles. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a equilibrar la contractació al llarg de l’any
per evitar que les contractacions es concentrin en el darrer
trimestre. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a millorar la dotació econòmica de l'Institut
d'Indústries Culturals, que possibilitaria l’increment
econòmic de les convocatòries i l’augment de la
competitivitat de les nostres produccions a l'exterior. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar l’increment de la plantilla de
l'Institut d'Indústries Culturals per tal de permetre el
correcte desenvolupament de la seva tasca.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
686/22, relativa a ciència ciutadana, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

K)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la ciència com
un bé comú al qual tots i totes volem tenir accés i formar-ne
part. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la ciència ciutadana com una
forma innovadora de crear espais i sinergies trans
disciplinàries, on les aportacions i les metodologies
procedents de diversos àmbits puguin generar una ciència
més robusta i socialment rellevant. En aquest sentit, cal
enllaçar ciència ciutadana amb els actuals models de gestió
i producció cultural fora de l’àmbit estrictament acadèmic
i amb centres educatius de primària i secundària per
promoure junts un aprenentatge actiu. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar perquè les pràctiques de la ciència
ciutadana puguin respondre a reptes i inquietuds socials
sorgides en grups i col·lectius de la societat civil. En aquest
sentit, cal aproximar la recerca a la societat i que la societat
sigui partícip de l’agenda científica d’una forma més activa
i participada. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atorgar un paper actiu a la ciència ciutadana
davant els problemes contemporanis, tant a nivell global
com local. Aquests problemes han adquirit tal complexitat
que resulta absolutament imprescindible obrir els processos
de recerca i fomentar la participació tant en la generació de
nou coneixement com en la proposta d’accions en base a un
coneixement participat. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la ciència ciutadana com una
pràctica vàlida i valuosa dins l’àmbit acadèmic i científic de
la nostra universitat i centres de recerca, capaç de generar
coneixement científic i recerca, més enllà de considerar la
ciència ciutadana com una estratègia efectiva per la
divulgació científica o d’implicació del públic als debats
científics. Volem que la nostra ciència ciutadana assoleixi
un alt grau de maduresa i se situï al nivell de països com
Àustria, Regne Unit o Estats Units, països on la ciència
ciutadana ja té un reconeixement notable, i en alguns casos
té línies de finançament específic estables. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir promovent i facilitant aquestes
pràctiques dins les nostres universitats i centres de recerca,
oferint formació per als investigadors joves i recursos per
als grups de recerca ja madurs; amb plans de recerca que
permeten finançar projectes amb pràctiques de ciència
ciutadana. 
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reivindicar la component lúdica de la ciència
ciutadana. La curiositat és motor necessari en la generació
col·lectiva de nou coneixement. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar perquè la ciència ciutadana es
regeixi per criteris ètics (d’equitat i de protecció de dades
dels voluntaris), de transparència (dades i codis oberts) i
que sigui socialment responsable (sota els criteris de la
Responsible Research and Innovation que promou la Unió
Europea) i estigui alineada amb els objectius de
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Tal
objectiu és rellevant per preservar unes bones pràctiques
dins l’àmbit de la ciència ciutadana.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 30 de març de 2022, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 13091/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre de salut Canal Salat de Ciutadella, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de març de 2022, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 499/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició de la publicitat de vehicles
contaminants, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a
favor 1, vots en contra 9 i abstencions 1.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de març de 2022, rebutjà els Punts 2, 3 i 4
de la Proposició no de llei RGE núm. 625/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a defensa i protecció dels
usuaris en la realització de gestions bancàries i administratives,
amb el resultat següent: vots emesos 10, vots a favor 3, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Proclamació de secretari o secretària de la Comissió

d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2022, quedà proclamada secretària de la comissió
la diputada Irantzu Fernández i Prieto, del Grup Parlamentari
Socialista.

Palma, a 13 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 13 d'abril de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3419/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern
en relació amb la mediació familiar, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 2675/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 2675/22, relativa a política general del
Govern en relació amb la mediació familiar, la moció següent.
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Primera. El Parlament de les Illes Balears reconeix la important
tasca que fan els mediadors familiars a l'hora d'afavorir la
resolució de conflictes sense arribar a la via judicial,
incrementant els hàbits democràtics en la vida quotidiana de la
ciutadania.

Segona. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir sinergies entre les diferents
administracions (govern, consells insulars i ajuntaments) per tal
d'implantar la mediació com a mètode de resolució de
conflictes.

Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el pressupost destinat a la mediació
familiar pel seu impuls com a eina ràpida i eficaç en la
resolució de conflictes familiars.

Quarta. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar campanyes informatives perquè la
ciutadania de les Illes Balears conegui la figura de la mediació
familiar.

Cinquena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar la coordinació entre els diferents
col·legis professionals de les Illes Balears que es dediquen a la
mediació familiar com ara el Col·legi d'Advocats, el Col·legi
de Psicòlegs i el Col·legi de Pedagogs, entre altres, per tal de
fomentar la mediació familiar.

Sisena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar, en el termini de dos mesos, els
honoraris dels mediadors que participen en el Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears de 35 € a 50 € per sessió,
com a primera passa per aconseguir l'objectiu final que seria
l'equiparació dels seus honoraris amb els de la resta de
mediadors estatals.

Setena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abonar els honoraris corresponents per les hores
de feina que el mediador del Servei de Mediació Familiar de
les Illes Balears dedica a la redacció del document resultant de
l'acord de mediació.

Vuitena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar, si s'escau, el nombre de sessions
cobertes pel Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears,
previ informe favorable del mediador, per tal d'arribar a la
resolució del conflicte familiar, i així donar compliment al
principi de gratuïtat establert a la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.

Novena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escurçar el temps d'espera de les famílies per
accedir al servei de mediació familiar.

Palma, a 7 d'abril de 2022
El portaveu
Josep Melià i Ques
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3309/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels
contractes de lloguer dels usuaris dels pisos de l'IBAVI.

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.

Amb quina freqüència es revisen els contractes de lloguer
dels usuaris dels pisos de l'IBAVI?

Palma, a 5 d'abril de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 3312/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import abonat en concepte de publicitat
institucional.

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

Quin import s'ha abonat en concepte de publicitat
institucional durant l'exercici 2019? Desglossament per entitat
receptora dels fons públics.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 3313/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import abonat en concepte de publicitat
institucional.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin import s'ha abonat en concepte de publicitat
institucional durant l'exercici 2020? Desglossament per entitat
receptora dels fons públics.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 3314/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import abonat en concepte de publicitat
institucional.

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

Quin import s'ha abonat en concepte de publicitat
institucional durant l'exercici 2021? Desglossament per entitat
receptora dels fons públics.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 3315/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions atorgades a mitjans de comunicació.

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.

Llistat de subvencions atorgades a mitjans de comunicació
durant l'exercici 2019.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 3316/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions atorgades a mitjans de comunicació.

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.

Llistat de subvencions atorgades a mitjans de comunicació
durant l'exercici 2020.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 3317/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions atorgades a mitjans de comunicació.

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.

Llistat de subvencions atorgades a mitjans de comunicació
durant l'exercici 2021.

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

H)
RGE núm. 3333/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla per definir les necessitats del centre de salut Canal Salat
de Ciutadella (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.

El 19 d'agost de 2021 la consellera de Salut anuncià la
redacció d'un pla per definir les necessitats del centre de salut
Canal Salat de Ciutadella. Quan estarà redactat aquest pla?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 3334/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla per definir les necessitats del centre de salut Canal Salat
de Ciutadella (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.

El 19 d'agost de 2021 la consellera de Salut anuncià la
redacció d'un pla per definir les necessitats del centre de salut
Canal Salat de Ciutadella. Quins tècnics s'encarreguen de la
redacció del pla de necessitats del centre de salut Canal Salat
de Ciutadella?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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J)
RGE núm. 3335/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla per definir les necessitats del centre de salut Canal Salat
de Ciutadella (3).

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

Preveu i contempla la construcció d'un segon centre el pla
de necessitats del centre de salut Canal Salat de Ciutadella, tal
com ha demanat el Grup Popular i també reclama el Sindicat
Mèdic de Balears SIMEBAL?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 3336/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segon centre de salut a Ciutadella.

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

Ha demanat la Conselleria de Salut a l'Ajuntament de
Ciutadella quines són les disponibilitats de sòl i les previsions
de planejament urbanístic municipal per a la construcció del
segon centre de salut?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 3337/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consulta amb diferents organismes sobre el futur centre de
salut Canal Salat de Ciutadella.

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

Ha consultat la consellera de Salut a SIMEBAL, Col·legi de
Metges, SATSE, SAE, CSIF, FSS-CCOO, APTEB i altres
organitzacions professionals i entitats del sector sanitari per
definir el futur centre de salut Canal Salat de Ciutadella?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 3338/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtio de targetes sanitàries per metge al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella.

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

Considera adequada i acceptable la Conselleria de Salut la
ràtio de targetes sanitàries per metge al centre de salut Canal
Salat de Ciutadella, que s'acosta a les 2.000?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 3339/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtio de targetes sanitàries per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella.

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

Considera adequada i acceptable la Conselleria de Salut la
ràtio de targetes sanitàries per pediatre al centre de salut Canal
Salat de Ciutadella, que s'acosta a les 1.000?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 3340/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de més professionals al centre de salut de
Ciutadella.

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

Considera la Conselleria de Salut que cal incorporar més
professionals al centre de salut de Ciutadella, amb un augment
de plantilla de 4/5 metges de família i un pediatre, tal com
demana el SIMEBAL?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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P)
RGE núm. 3341/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de l'energia eòlica marina flotant en aigües de les
Illes Balears.

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

Quin és el criteri del Govern de les Illes Balears per a
l'impuls de l'energia eòlica marina flotant en aigües de les Illes
Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 3342/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació d'equips d'energia eòlica marina flotant en
aigües de les Illes Balears.

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

Ha demanat el Govern de les Illes Balears al Govern
d'Espanya la instal·lació d'equips d'energia eòlica marina
flotant en aigües de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 3343/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
zones més adequades per a la instal·lació d'equips d'energia
eòlica marina flotant en aigües de les Illes Balears.

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

Quines són les zones adequades, per al Govern de les Illes
Balears, per instal·lar equips d'energia eòlica marina flotant en
aigües de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 3344/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
zona nord-oest de Menorca com adequada per a la
instal·lació d'equips d'energia eòlica marina flotant.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que la zona nord-
oest de Menorca reuneix les condicions per a la instal·lació
d'equips d'energia eòlica marina flotant en aigües de les Illes
Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 3345/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi per a l'execució de la conducció de pluvials d'Alaior.

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

El Ple de l'Ajuntament d'Alaior va aprovar, per unanimitat,
el mes de desembre de 2021 una moció conjunta dels dos grups
que integren la corporació municipal -PP i junts per Lô- per
reclamar al Govern de les Illes Balears la redacció d'un estudi
per a l'execució de la conducció de pluvials d'Alaior i
emprendre les accions necessàries per al finançament d'aquesta
obra.

Quan tindrà redactat el Govern de les Illes Balears aquest
estudi i quan haurà definit aquest finançament?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 3346/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració del Govern amb l'Ajuntament d'Alaior per
solucionar la problemàtica dels pluvials d'Alaior.

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.

Està disposat a col·laborar el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior per definir i elaborar el projecte
necessari per solucionar la problemàtica dels pluvials, atès que
el Govern de la comunitat autònoma disposa dels recursos
tècnics i dels mitjans materials?
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Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 3347/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament amb fons europeus de les obres dels pluvials
d'Alaior.

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.

Atesa la problemàtica dels pluvials d'Alaior, accepta i dona
suport el Govern de les Illes Balears a la petició unànime
aprovada per l'Ajuntament d'Alaior de demanar finançament
amb fons europeus per a l'execució d'aquesta necessària obra
pública?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 3348/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
explicació dels eventuals motius pels quals no es redactaria
pel Govern el projecte dels pluvials d'Alaior.

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

En cas que el Govern de les Illes Balears no vulgui redactar
aquest projecte per solucionar la problemàtica dels pluvials
d'Alaior, pot explicar els motius de la seva negativa?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 3349/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a
finançar amb fons Next Generation (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.

Atès l'anunci efectuat pel Govern de l'Estat en relació amb
una nova edició extraordinària dels plans de sostenibilitat
turística en destí, que comptarà amb 720 milions d'euros
procedents dels fons europeus Next Generation, quins projectes
té previst presentar a aquesta línia de fons Next Generation?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Y)
RGE núm. 3350/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a
finançar amb fons Next Generation (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.

Atès l'anunci efectuat pel Govern de l'Estat en relació amb
una nova edició extraordinària dels plans de sostenibilitat
turística en destí, que comptarà amb 720 milions d'euros
procedents dels fons europeus Next Generation, quina quantitat
dels 720 milions es destinaran a les Illes Balears i concretament
a cada una de les illes?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Z)
RGE núm. 3351/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a
finançar amb fons Next Generation (3).

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

Atès l'anunci efectuat pel Govern de l'Estat en relació amb
una nova edició extraordinària dels plans de sostenibilitat
turística en destí, que comptarà amb 720 milions d'euros
procedents dels fons europeus Next Generation, la part
d'aquests fons Next Generation que arribin a les Illes Balears
forma part dels 100 milions anunciats per la ministra Maroto el
mes de juliol de 2020 per a la recuperació turística de les Illes
Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 3381/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'anestèsia i reanimació de l'Hospital de Can
Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'anestèsia i
reanimació de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AB)
RGE núm. 3382/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de cirurgia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de cirurgia de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AC)
RGE núm. 3383/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de ginecologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de ginecologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AD)
RGE núm. 3384/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'obstetrícia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'obstetrícia de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AE)
RGE núm. 3385/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'oftalmologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'oftalmologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AF)
RGE núm. 3386/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Can
Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural
d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AG)
RGE núm. 3387/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de traumatologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de
traumatologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AH)
RGE núm. 3388/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'urologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa
a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'urologia de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AI)
RGE núm. 3389/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de cardiologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de cardiologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AJ)
RGE núm. 3390/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de dermatologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de dermatologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AK)
RGE núm. 3391/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de digestiu-endoscòpia de l'Hospital de Can
Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de digestiu-
endoscòpia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AL)
RGE núm. 3392/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'endocrinologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural
d'endocrinologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AM)
RGE núm. 3393/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'hematologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'hematologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AN)
RGE núm. 3394/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de medicina interna de l'Hospital de Can Misses
a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de medicina
interna de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm. 3395/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de neurofisiologia de l'Hospital de Can Misses
a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de
neurofisiologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AP)
RGE núm. 3396/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'oncologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'oncologia de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AQ)
RGE núm. 3397/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de pediatria de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de pediatria de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 3398/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de pneumologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de pneumologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 3399/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de psiquiatria de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de psiquiatria
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 3400/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de reumatologia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de reumatologia
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AU)
RGE núm. 3401/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de la unitat de cures intensives de l'Hospital de
Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de la unitat de
cures intensives de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AV)
RGE núm. 3402/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'anatomia-patologia de l'Hospital de Can
Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'anatomia-
patologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 3403/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de farmàcia de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de farmàcia de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 3404/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de radiodiagnòstic de l'Hospital de Can Misses
a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de
radiodiagnòstic de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AY)
RGE núm. 3405/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural de rehabilitació de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural de rehabilitació
de l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

AZ)
RGE núm. 3406/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'urgències de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'urgències de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BA)
RGE núm. 3407/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
estructural d'infermeria de l'Hospital de Can Misses a
Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.

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

Quina és a dia d'avui la plantilla estructural d'infermeria de
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 6 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

BB)
RGE núm. 3409/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promocions
d'habitatge de protecció oficial de promoció pública que
l'IBAVI impulsa a Menorca.

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

En quin estat es troben actualment totes les promocions
d'habitatge de protecció oficial de promoció pública que
l'IBAVI impulsa a Menorca? Per a cada promoció sol·licitam
el nombre d'habitatges que es preveuen construir, així com el
calendari de tramitació, construcció i lliurament de claus
previst.

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

BC)
RGE núm. 3410/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació
d'energia a partir de fonts renovables en tramitació a
Menorca.

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

Quins parcs de generació d'energia a partir de fonts
renovables s'estan tramitant actualment a Menorca? Per a
cadascun dels parcs se sol·licita la potència prevista, la
ubicació, la superfície d'ocupació, la inversió estimada i l'estat
de tramitació.

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

BD)
RGE núm. 3411/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació
d'energia a partir de fonts renovables autoritzats i en
funcionament a Menorca.

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

Quins parcs de generació d'energia a partir de fonts
renovables estan autoritzats i en funcionament actualment a
Menorca? Per a cadascun dels parcs se sol·licita la potència, la
ubicació i la superfície d'ocupació.

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

BE)
RGE núm. 3457/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'informes que la Conselleria de Medi
Ambient ha emès l'any 2022 en relació amb les
instal·lacions de temporada a les platges.

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

En relació amb les instal·lacions de temporada a les platges,
quants d'informes ha emès la Conselleria de Medi Ambient el
2022?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BF)
RGE núm. 3458/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió
de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada
a les platges.

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

En relació amb les instal·lacions de temporada a les platges,
quant de temps hi ha hagut entre la recepció de cada sol·licitud
d'informe a la Conselleria de Medi Ambient el 2022 i la seva
efectiva emissió?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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BG)
RGE núm. 3459/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'informes emesos des de l'any 2015 per
la Conselleria de Medi Ambient favorables a l'eliminació de
xibius o "xiringuitos".

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.

Des de l'any 2015, quants d'informes defensant l'eliminació
de xibius o "xiringuitos" ha emès la Conselleria de Medi
Ambient i de quines instal·lacions es tractava?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BH)
RGE núm. 3460/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió
de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada
a les platges l'any 2019.

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

En relació amb les instal·lacions de temporada a les platges,
quant de temps hi va haver entre la recepció de cada sol·licitud
d'informe a la Conselleria de Medi Ambient el 2019 i la seva
efectiva emissió?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BI)
RGE núm. 3461/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió
de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada
a les platges l'any 2018.

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

En relació amb les instal·lacions de temporada a les platges,
quant de temps hi va haver entre la recepció de cada sol·licitud
d'informe a la Conselleria de Medi Ambient el 2018 i la seva
efectiva emissió?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BJ)
RGE núm. 3462/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'informes desfavorables emesos per la
Conselleria de Medi Ambient des de maig de 2015 en
relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.

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

En relació amb les instal·lacions de temporada a les platges,
quants d'informes desfavorables ha emès la Conselleria de
Medi Ambient des de maig de 2015? Indiquin el nombre de
cada any: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

BK)
RGE núm. 3466/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
impacte territorial del DL 9/2020.

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

Sr. Miquel Mir i Gual, quin és l'impacte territorial del DL
9/2020 desglossat per illes, municipis, superfície i població
potencial?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

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 13 d'abril de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3454/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de
xibius, para-sols i gandules a les platges de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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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 també s'han de prohibir els xibius,
els para-sols i les gandules a les platges de les Illes Balears?

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'abril de 2022, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a finançament dels costos de trasllat de residus a
les Illes Balears per part del Govern de l'Estat
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'elevat cost que
suposa el trasllat dels residus a les Illes Balears i donat que no
és una competència que no correspon al Govern de les Illes
Balears es fa necessari un pronunciament clar i urgent al
respecte per part del Parlament de les Illes Balears.

El Reial decret llei 4/2019, del Règim especial de les Illes
Balears, estableix en el seu article 12 que el Govern de l'Estat
establirà les mesures per finançar el transport marítim entre
illes dels residus generats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, atenent a raons d'economia d'escala o gestió ambiental
correcta dels residus.

També estableix que amb la finalitat de complir
l'anteriorment esmentat s'establirà reglamentàriament un
mecanisme de compensació en funció del tonatge de residus
transportats, corresponent a la comissió mixta prevista en el
mateix reial decret llei un seguiment i avaluació.

L'any 2020 el Govern de les Illes Balears va anunciar
al·legacions a l'avantprojecte de llei de residus i sòls
contaminats, a fi d'exigir al Govern central que assumís els
costos del transport de residus de Formentera. L'avantprojecte
continuava mantenint l'obligació de l'Estat de pagar el transport
de residus entre illes quan no es puguin tractar en aquesta, això
sí, es condicionava a la disponibilitat pressupostària.

Malgrat que la llei estatal de residus vigent llavors ja
contemplava com a obligació del Govern central de fer-se
càrrec dels costos, la veritat és que els ha acabat assumint
l'executiu autonòmic malgrat no disposar de la competència per
a això. Al llarg dels darrers anys el Govern de les Illes Balears
ha assumit les ajudes al Consell de Formentera que ascendeixen
a imports al voltant de vuit milions d'euros.

Iniciada la tramitació parlamentària de la Llei de residus i
sòls contaminats al Senat es va aconseguir introduir una
esmena, pactada entre els senadors autonòmics Sr. Vicenç
Vidal Matas i Sr. José Vicente Marí Bosó, que garantia el
finançament del transport per mar a la península o a una altra
illa de Balears, que a dia d'avui afectaria el transport de residus
entre Formentera i Eivissa. Aquesta esmena va comptar amb el
vot favorable del Grup Parlamentari Popular, el Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, entre d'altres. No obstant això, una vegada tramesa
la Llei de residus i sòls contaminats al Congrés per a la seva
aprovació definitiva, de manera incomprensible, l'esmena
aprovada en la Cambra Alta va ser rebutjada amb els vots en
contra del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

L'aprovació de la llei en aquestes condicions constitueix,
sens dubte, una oportunitat perduda per costejar el trasllat dels
residus entre illes i d'aquestes amb la península i, també, obliga
el Govern de les Illes Balears a assumir la càrrega de finançar
una competència que no li correspon.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar el cost addicional que implica la valorització dels
residus generats a les Illes Balears que no hagin pogut
valoritzar-se in situ i que siguin transportats per mar a la
península o a una illa diferent. Aquest finançament estarà
condicionat a l'existència de programes de prevenció i plans de
gestió de residus vigents, adoptats conformement al que
s'estableix en la Llei de residus i sòls contaminats, que demostri
que s'estan adoptant les mesures necessàries per minimitzar la
quantitat objecte de transport.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a habilitar anualment les partides pressupostàries suficients per
garantir el finançament del cost addicional que suposa el
trasllat de residus ambientals i d'economia d'escala en els
territoris extrapeninsulars.

Palma, a 8 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'abril de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3318/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls del Codi de bones pràctiques professionals en les
arts visuals, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

Es tracta d'una iniciativa per impulsar protocols de
col·laboració entre els consells insulars de les Illes Balears i
l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)
per donar compliment al Codi de bones pràctiques
professionals, i també per donar compliment al que es demana
des de la UE en aquest sentit.

Aquesta iniciativa té l’objectiu d’aconseguir un compromís
entre entitats per fer complir bones pràctiques professionals, en
totes aquelles actuacions artístiques de caire públic, que puguin
incidir directament o indirectament en l’escena de les arts
visuals a les Illes Balears.

El contingut del Codi de bones pràctiques ha de referir-se
principalment al bon tracte professional del sector d’artistes
visuals, és a dir, millorar les condicions professionals quant a
la remuneració de l'artista pel treball o els serveis prestats, el
respecte als seus drets d'autor i l'ús normalitzat del contracte
per escrit.

El Codi vol ser una eina per afrontar les situacions,
normalitzar i millorar les relacions professionals entre els
artistes visuals i els agents que intervenen en el sector.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a impulsar el Codi de bones pràctiques professionals en
les arts visuals, mitjançant protocols de col·laboració entre els
consells insulars i l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes
Balears (AAVIB).

Palma, a 5 d'abril de 2022
Els diputats

Helena Benlloch i Bottini
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 3428/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a Irlanda, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

El dijous 23 de juny de 2016 va tenir lloc al Regne Unit el
referèndum sobre la Unió Europea en el qual la seva població
va votar a favor d'abandonar la UE. Hem d'assenyalar que
Escòcia i Irlanda del Nord van votar a favor de romandre a la
Unió Europea.

El 24 de gener de 2020 es va signar un acord de retirada
entre el Govern del Regne Unit, la Unió Europea i Euratom.
L'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i
Irlanda del Nord de la Unió Europea i la Comunitat Europea de
l'Energia Atòmica estableix els termes de la retirada del Regne
Unit de la UE i Euratom i inclou un protocol irlandès, que és un
element essencial de l'Acord de retirada negociat entre la UE i
el Govern britànic. El protocol està dissenyat per protegir
l'Acord del Divendres Sant, l'economia de l'illa d'Irlanda, evitar
una frontera física i, alhora, preservar la integritat del mercat
únic de la UE.

Durant els últims mesos el Govern britànic ha plantejat la
necessitat d'adaptar l'aplicació del protocol irlandès i ha arribat
a proposar adoptar unilateralment mesures de salvaguarda
davant les «dificultats greus de tipus econòmic, social o
mediambiental amb probabilitats de persistir», tal com recull el
Protocol en el seu article 16.

Tenint en compte que l'Acord del Divendres Sant, o Acord
de Belfast, de 10 d'abril de 1998, ha permès a Irlanda del Nord
una convivència pacífica durant les dues últimes dècades i que
la cooperació entre Irlanda del Nord i Irlanda és una part
essencial de l'Acord de 1998 i és fonamental per aconseguir la
reconciliació i la normalització de les relacions a l'illa d'Irlanda,
l'adopció de mesures unilaterals per part del Govern britànic
posarien en greu risc la convivència, la reconciliació i la
normalització de les relacions a l'illa d'Irlanda.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva preocupació
per les declaracions del Govern britànic sobre el Protocol
irlandès i l'impacte del seu possible incompliment en l'Acord
del Divendres Sant.
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2. El Parlament de les Illes Balears declara que s'ha de
respectar el Protocol irlandès, l'Acord del Divendres Sant i la
voluntat del poble irlandès.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que en les seves relacions amb el Regne Unit insisteixi en el
deure de complir els compromisos adquirits en la Declaració
Política del Brexit per defensar els drets humans dels ciutadans
a Irlanda del Nord i salvaguardar el procés de pau a Irlanda.

Palma, a 7 d'abril de 2022
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 3429/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a millora de la protecció social i laboral de les
persones diagnosticades de càncer, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

Segons dades de la Societat Espanyola Contra el Càncer
l'any 2021 es van diagnosticar a Espanya 285.530 nous casos
d'aquesta malaltia, la qual cosa va suposar un augment del
2,36% en relació amb l'any anterior. Les dades apunten que
aquesta malaltia afecta en major mesura a homes que a dones
i que el tipus de càncer diagnosticat més comú és el de còlon i
recte.

Les persones que afronten aquesta dura malaltia pateixen
també en molts casos problemes socials, laborals i econòmics
a conseqüència dels tractaments als quals s'han de sotmetre per
acabar amb la patologia.

Aquesta malaltia, la curació i la recuperació de la qual es
projecta a mitjà o llarg termini, comporta dificultats per al
manteniment del vincle amb el mercat de treball. Per això, en
el moment en què esgoten la prestació d'incapacitat temporal,
sigui o no després de les oportunes pròrrogues, són qualificades
o no com a incapacitades permanents, i mantenen un vincle
professional afeblit que en moltes ocasions finalitza amb
extincions derivades de la seva malaltia.

En l'actualitat no existeixen mecanismes legals que facilitin
a les persones que aconsegueixen recuperar-se d'aquesta
malaltia una transició per a la seva reincorporació al seu lloc de
treball adaptada a les seves necessitats físiques i psicològiques.
La situació de desprotecció és major entre les persones que
sofreixen aquesta malaltia i es troben en situació de
desocupació. En aquests casos, quan no hi ha situació
assimilada a l'alta a l'efecte de la prestació per incapacitat
temporal, es veuen abocades, en el millor dels casos, a la
desocupació assistencial i a una perspectiva d'inseguretat vital
quan no estan restablertes de la seva malaltia.

Segons l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC):

- El càncer suposa un gran desafiament per a la persona que
el sofreix, per a la seva família, per al Sistema Públic de
Salut, per a la Seguretat Social, per a les empreses, i també
per a tota la societat.

- A Espanya, cada any, prop de 25.000 persones amb càncer
en edat laboral es troben en risc d'exclusió social a causa
del diagnòstic de la malaltia.

- El càncer és causa de baixes laborals de llarga durada que
provoquen una reducció dels ingressos familiars.

- El càncer pot incrementar les despeses en salut de les
famílies entre 150 i 300 €/mes.

- Les famílies veuen minvats els seus ingressos a
conseqüència de l'aparició del càncer i durant tota la
malaltia.

- Les famílies amb baixos o nuls ingressos es veuen
obligades a decidir entre pagar les factures o comprar
productes/ medicaments que necessitarien per pal·liar els
efectes del càncer en la seva qualitat de vida.

- No és un fet generalitzat, en la relació laboral, la protecció
econòmica als/les treballadors/es malalts de càncer durant
les seves baixes mèdiques.

- No es facilita a les persones en actiu que són cuidadores
una major flexibilitat en els seus horaris i jornades.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dur a terme les modificacions normatives necessàries per a
l'ampliació dels mesos d'incapacitat temporal per causa de
diagnòstic de càncer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a la
modificació del procés de valoració de la incapacitat permanent
en persones afectades per un càncer perquè sigui una actuació
amb un enfocament integral, incloent la valoració psicològica
i social, a més de la física/funcional en tots els tipus de càncer
i l'actualització de la valoració de les seqüeles de càncer i els
seus tractaments.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dur a terme les modificacions normatives necessàries perquè es
reconegui el dret de les persones amb diagnòstic de càncer a
una reducció de jornada durant el termini d'un any des de la
seva reincorporació efectiva al seu lloc de treball després de
superar la malaltia, així com per facilitar i afavorir el treball a
distància.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
es procedeixi al reconeixement del dret a percebre una pensió
d'invalidesa no contributiva a les persones amb càncer.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la persona
cuidadora de manera que l'impacte en la seva vida laboral no
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sigui negatiu, ni a l'efecte de conservació del seu ús, ni a efectes
econòmics, amb especial protecció en el cas de cuidadors de
persones amb malaltia avançada/final de la vida.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
procedeixi a millorar la protecció socioeconòmica de les
persones afectades per un càncer al llarg de tot el procés de
malaltia, especialment en els casos de persones en situació de
desocupació (amb programes de capacitació per exercir el dret
a l'ocupació en altres professions diferents a aquella que no pot
exercir a causa de la incapacitat permanent).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
garantir la percepció de la pensió d'invalidesa a aquelles
persones que hagin estat diagnosticades de carcinoma que
manquin de rendes o ingressos suficients.

Palma, a 8 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 3430/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposa per les Illes Balears, relativa a defensa de la caça 
i l'autogovern de les Illes Balears, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D’acord amb els articles 30 i 31 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears (Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer) les
Illes Balears tenen competències exclusives en: a) agricultura
i ramaderia, qualitat, traçabilitat i condicions dels productes
agrícoles i ramaders que se’n deriven; b) esport; c) caça,
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics; d)
protecció del medi ambient. També tenen les Illes Balears
competència de desenvolupament legislatiu i execució en
matèria de sanitat vegetal i animal.

D’acord amb aquestes competències, moltes d’elles ja
previstes a l’anterior Estatut d’Autonomia, les Illes Balears
varen dictar la pionera Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció
dels animals que viuen a l’entorn humà i, en dates més recents,
es va dictar la Llei 3/2019, agrària de les Illes Balears, que al
seu article 5.1.c).5 considera les activitats cinegètiques com
activitats complementàries de l’agrària.

El 18 de febrer de 2022 el Consell de Ministres ha aprovat
l’avantprojecte de llei de protecció, drets i benestar dels
animals, una iniciativa legislativa que ha rebut una fortíssima
contestació del món de la caça, ja que limita de manera dràstica
aquesta activitat a través de l'acumulació d’exigències
administratives i burocràtiques, l’obligatorietat
d’esterilitzacions dels cans, les limitacions d’edat dels animals
i redaccions molt obertes que poden donar lloc a
interpretacions que facin inviable la caça. I és una iniciativa
legislativa que esgota la matèria, pel fet que la regula amb tal

grau de detall que no deixa marge a les comunitats autònomes
per establir una política pròpia en la matèria.

La caça és una activitat amb una gran tradició a les Illes
Balears, que al llarg del temps s’ha anat ordenant i planificant.
Resulta indiscutible que la caça exercida de manera
responsable pot ajudar al manteniment de la biodiversitat des
d’un punt de vista ambiental i donar continuïtat a una activitat
molt arrelada que ajuda a mantenir les finques rústiques. No hi
ha ningú que estimi i valori més els seus animals que els
pagesos i els caçadors. Òbviament que no els veuen com a
mascotes en aquesta visió urbana que informa de manera clara
l’avantprojecte de llei assenyalat. Els caçadors cuiden i estimen
els seus cans, tot i que excepcionalment i puntualment pugui
haver-hi, com en tot, algú que no fa les coses com toca, però
per això ja existeix un règim sancionador.

Considerant que s’ha de defensar una caça compatible amb
el medi ambient i amb la protecció dels animals, però rebutjant
mesures que en el fons impedeixen o fan molt difícil l’exercici
d’activitats cinegètiques i que són mesures pensades a la contra
de la caça. Considerant que, en tot cas, és a les Illes Balears a
qui correspon definir l’ordenació i les exigències de detall per
a l’exercici de la caça.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport
i el seu compromís amb la continuïtat de l’exercici de les
activitats cinegètiques degudament ordenades i respectuoses
amb els cans i el medi ambient.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a replantejar l’avantprojecte de llei de protecció, drets
i benestar dels animals a fi i efecte de respectar les
competències de les comunitats autònomes i, concretament, a
no regular el món de la caça ni establir noves obligacions o
prohibicions en relació amb els cans dels caçadors.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar les competències de les Illes Balears
davant qualsevol possible normativa estatal en matèria de
benestar animal que suposi una invasió o desapoderament
competencial.

Palma, a 7 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 3434/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions
marítimopesqueres a l'illa de Menorca, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix la inclusió dins
de l'oferta formativa marítimopesquera a Menorca dels cursos
de formació i les proves de capacitació per a l'obtenció de la
titulació de mariner pescador.

A Menorca, des del 2018, es disposa del centre integrat de
formació professional Centre de la Mar. Aquest centre està
inclòs en la família professional de Transport i Manteniment de
Vehicles, i a través d'aquesta família està establerta l'àrea
professional de nàutica en manteniment i reparació
d'embarcacions esportives i d'esbarjo, i, per tant, imparteix
formació professional reglada d'aquesta especialitat.

Per treballar com a pescador es precisa la titulació de
Professional de mariner pescador; així ho estableix l'article 12
del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen
els títols professionals del sector pesquer. A l'illa de Menorca
el Govern no possibilita la realització de la formació ni les
proves per a l'obtenció de la titulació.

A Menorca es disposa d'un centre de formació i d'una
important flota pesquera que precisa que s'adoptin, per part del
Govern, mesures per facilitar l'accés a la professió de pescador.
Fins al moment, les persones que resideixen a Menorca no
tenen la possibilitat de realitzar els cursos de formació ni
l'examen per a l'obtenció de la titulació necessària per realitzar
aquesta labor, s'han de traslladar de la seva illa de residència
per a l'obtenció dels certificats i els títols per a l'acreditació
tècnica. Per això, resulta obligada la inclusió d'aquesta oferta
formativa.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'oferir una formació adequada a les necessitats nàutiques de
cadascuna de les illes del nostre arxipèlag.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins l'oferta formativa marítimopesquera a
l'illa de Menorca la realització dels cursos de formació
necessaris per a l'obtenció de la titulació de mariner pescador.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la realització dels exàmens i de les proves de
capacitació marítimopesquera a l'illa de Menorca.

Palma, a 8 d'abril de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

F)
RGE núm. 3448/22, dels Grups Parlamentaris Socialista

i Unidas Podemos, relativa a participació dels alumnes,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Unidas Podemos i Socialista presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

Dijous passat, 3 de març, es va presentar l'informe sobre la
participació de l'alumnat al Consell Escolar de les Illes Balears,
un document que ofereix un diagnòstic sobre la participació
social i estudiantil en associacions d'estudiants, centres i
consells escolars.

Una de les principals i més rellevants conclusions és la
diferència en el tractament de la participació de l'alumnat a les
etapes de primària i secundària. Mentre a la primària la
participació és una competència molt utilitzada pel
desenvolupament d'habilitats socials i de diàleg, a secundària
no es fomenta tant la participació en assumptes que poden
resultar rellevants, com l'organització o el funcionament del
centre educatiu.

En relació amb aquest informe i les seves conclusions, cal
destacar la fonamental importància de l'ús del dret a la
participació activa de la ciutadania. Aquest dret, recollit a
l'article 23 de la Constitució Espanyola, té un posterior
desenvolupament legislatiu en lleis orgàniques, lleis
autonòmiques i decrets que dibuixen els mecanismes per poder
fer ús del dret de participació en tots els àmbits.

En aquesta iniciativa ens centrarem en el dret a la
participació de l'alumnat en la vida escolar.

Durant aquesta etapa els nins i les nines reben els
coneixements necessaris perquè puguin arribar a ser ciutadans
i ciutadanes compromeses amb l'entorn en tots els seus àmbits:
social, econòmic, cultural, polític… En aquest compromís
perviu la capacitat crítica i d'organització per participar d'una
manera activa en la societat prenent part en decisions que
l'afectin directament o indirectament i, posteriorment,
responsabilitzant-se del resultat.

La base de la democràcia d'una societat, per tant, comença
amb la capacitat de sentir-se part de la societat des de l'etapa
escolar. Això es farà incentivant en l'alumnat la consciència de
ser subjecte actiu del seu desenvolupament i aprenentatge, però
també fomentant l'esperit reivindicatiu perquè, sent adults,
continuïn participant per millorar la societat.

Lamentablement, les crisis del 2008 i del coronavirus, la
deriva violenta i conflictiva en la resolució de conflictes
geopolítics i la precària situació de les grans majories de
treballadors i treballadores, estan tenint un efecte devastador
sobre la confiança de la ciutadania en les institucions. Els
efectes en la joventut són molt acusats i manifesten una especial
gravetat perquè seran ells els qui hauran de dirigir i fer
funcionar el món en el futur.
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Les institucions han de continuar vetllant per la capacitat
crítica de la joventut, per la qual cosa és important comptar
amb òrgans de participació accessibles i dinàmics en els quals
els nins i les nines puguin veritablement sentir-se part de les
decisions i tenir pes decisiu en els àmbits en els quals
participen.

A més caldrà estar molt pendents que els mateixos
mecanismes i eines dinamitzadores de la participació d'alumnes
de primària es continuen fomentant i fins i tot potenciant encara
més a secundària. És important que des de petits se sentin part
de la societat i, sobretot, se sentin disposats a opinar, a pensar
i a cercar solucions als problemes i les qüestions del seu entorn.
Les institucions, llavors, han de proporcionar-los confiança i
seguretat perquè se sentin i veritablement siguin capaços de
canviar el món amb les seves accions en la societat.

Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears, insta el
Govern de les Illes Balears a:

1. Organitzar jornades de formació sobre participació entre
alumnat dels diferents centres a fi de dinamitzar la participació
i donar a conèixer la importància dels òrgans de participació
tant del centre com d'altres àmbits (consells escolars
municipals, insulars i autonòmics). I organitzar trobades entre
centres amb la finalitat d'afavorir l'intercanvi d'experiències.

2. Dissenyar i implementar noves línies d'actuació política que
incentivin i fomentin la creació d'associacions, federacions i
confederacions d'associacions d'alumnes. 

3. Promoure els convenis necessaris amb consells insulars i
ajuntaments, recursos per a la disposició de recursos, espais i
activitats que fomentin la participació estudiantil.

Palma, a 8 d'abril de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra

G)
RGE núm. 3453/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a accés ràpid i
eficient a Atenció Primària de la medicació PREP contra el
VIH, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

Al llarg de la història la humanitat ha hagut de lluitar
constantment contra malalties infeccioses. Aquests darrers anys
hem estat absolutament concentrats en la lluita contra la
COVID-19 amb totes les conseqüències sanitàries i
econòmiques de tots conegudes. Encara que la COVID-19 hagi
estat la gran protagonista d'aquests anys és evident que
existeixen altres malalties que han de ser degudament tractades.

Concretament, en el cas del virus de la immunodeficiència
humana (VIH), agent causal de la sida, al seu moment també va
causar un seriós problema de salut pública i molt de patiment
a la societat. Ara per ara, les mesures actuals de prevenció i
educació social s'han demostrat efectives, minvant de manera
molt evident el nombre de contagis. De totes formes, continuen
produint-se contagis i, per tant, el seu tractament que amb els
anys també s'ha demostrat consistent i solvent.

En aquest sentit, s'ha demostrat que la profilaxi
preexposició (PREP) és una estratègia preventiva, viable i
efectiva i que, a més, és una mesura per evitar l'exclusió social
de certs grups dins de la nostra societat. Es tracta de
l'administració de medicaments de forma diària amb la finalitat
d'evitar el contagi de la infecció, és un tractament antiretroviral
per a persones VIH negatives però que tenen un risc
substancialment més alt que la mitjana de contreure una
infecció. A molts països europeus es practica la dispensació
d'aquesta tractament amb resultats molt positius tant per a la
salut de les persones, ja que evita un gran nombre de contagis,
com pel cost del sistema sanitari, al qual surt molt més barat
aquest tractament preventiu que tractar les persones
contagiades.

Organismes internacionals, inclosa l'Organització Mundial
de la Salut, han proposat com una estratègia de prevenció
vàlida la medicació PREP.

Resultant que en aquest moment a les Illes Balears aquest
tractament PREP només es realitza als hospitals però no a la
resta d'instal·lacions del sistema sanitari.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè des dels centres d'atenció primària es pugui
dur a terme tot el procés que dugui a la prescripció, la
dispensació i el seguiment de la medicació PREP, per tal de
reduir la saturació hospitalària que actualment suposa una llista
d'espera de més de sis mesos.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar fi a la discriminació territorial que
pateixen les Pitiüses en la medicació PREP i aconseguir que
tota la ciutadania que ho requereixi tengui un accés ràpid i
eficaç a la medicació PREP.

Palma, a 11 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí
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H)
RGE núm. 3465/22, dels Grups Parlamentaria MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a superfície
agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària,
davant la Comissió d'Economia.

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

La superfície agrària útil (SAU) és el conjunt de la
superfície de terres llaurades i terres a per pastures permanents.
Les terres llaurades comprenen els cultius herbacis, els guarets,
els horts i les terres dedicades a la viticultura i la fructicultura.
En definitiva parlam de les terres dedicades a la producció
d'aliments.

A les Illes Balears patim un procés de manca de relleu
generacional i de rendibilitat a la pagesia i això fa que les terres
deixin de ser productives, amb la consegüent degradació de la
foravila del país. Aquest fet provoca que a les terres fèrtils se'ls
doni un ús impropi i especulatiu, provocant un augment
desmesurat del preu de la terra i la inestabilitat laboral a
pageses i pagesos que conreen les terres que no són seves. A
més a més s'està perdent territori que s'hauria de dedicar a la
producció d'aliments, per tant, perdem capacitat de producció
i sobirania alimentària com a país.

Els dos darrers anys hem tocat amb les mans la importància
de la sobirania alimentària, la importància de produir els
aliments al país. Per tal que aquest augment sigui possible no
podem perdre superfície agrària útil, al contrari, n'hem de
recuperar.

Si creixem en superfície agrària útil hi guanyarem en tots
els sentits, en equilibri mediambiental, social i econòmic.
Mediambiental, perquè tot aquell territori dedicat a la
producció d'aliments no cau en la degradació, l'ús impropi i la
especulació urbanística. Social, perquè la pagesia és generadora
de llocs de treball especialitzats i de qualitat; aquests llocs de
treball a més es generen al territori fixant la població.
Econòmic, perquè al nostre país el desequilibri entre els
diferents sectors és evident, l'única manera de revertir aquest
desequilibri és reforçar el sector primari.

Per tot això, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialistes i Unidas Podemos proposen la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa els mecanismes que li dona la Llei
agrària de les Illes Balears per tal que tota la superfície agrària
útil de les Illes Balears sigui usada per a la producció
d'aliments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar amb consells, ajuntaments, organitzacions
agràries i cooperatives un pla pel relleu generacional a la
pagesia de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears a legislar en favor del
producte local per tal que aquest estigui en igualtat de
condicions a l'hora de competir al mercat.

Palma, a 11 d'abril de 2022
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Helena Benlloch i Bottini
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3451/22, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i
Territori, sobre l'autorització d'establiments expenedors de
menjars i begudes al domini públic marítimoterrestre.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 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 urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Atesos l'alarma social generada per
la prohibició de la realització d'aquesta activitat a diferents
llocs de la costa mallorquina on feia molts d'anys que s'hi venia
fent i l'imminent inici de la temporada turística 2022.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 3367/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril de 2022, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada pel diputat José Javier Bonet
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de metro
fins al Parc Bit, per la pregunta RGE núm. 3454/22, relativa a
prohibició de xibius, para-sols i gandules a les platges de les
Illes Balears.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-150.pdf#page=22
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Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2776/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3311/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a posar solució a la
manca d'especialistes i a l'exclusió del programa de cribratge de
càncer de còlon de Menorca.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7818/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3418/22,
presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i
accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a fi de l'obligatorietat de la mascareta als col·legis.

Palma, a 13 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Estela García Martínez com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
cessament de la Sra. Estela García Martínez, amb DNI
núm.***21439T, com a personal eventual adscrita al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 6 d’abril de 2022, mitjançant l’escrit
RGE núm. 3415/2022, de 6 d’abril de 2022.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El cessament de la Sra. Estela García Martínez, amb DNI
núm.***21439T, com a personal eventual adscrita al servei

del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des del dia
6 d’abril de 2022.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació del a present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es port
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició.

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es port exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
les articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, 7 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-149.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-121.pdf#page=32
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	RGE núm. 3346/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració del Govern amb l'Ajuntament d'Alaior per solucionar la problemàtica dels pluvials d'Alaior.
	RGE núm. 3347/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament amb fons europeus de les obres dels pluvials d'Alaior.
	RGE núm. 3348/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a explicació dels eventuals motius pels quals no es redactaria pel Govern el projecte dels pluvials d'Alaior.
	RGE núm. 3349/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a finançar amb fons Next Generation (1).
	RGE núm. 3350/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a finançar amb fons Next Generation (2).
	RGE núm. 3351/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a finançar amb fons Next Generation (3).
	RGE núm. 3381/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'anestèsia i reanimació de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3382/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de cirurgia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3383/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de ginecologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3384/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'obstetrícia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3385/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'oftalmologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3386/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3387/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de traumatologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3388/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'urologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3389/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de cardiologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3390/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de dermatologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3391/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de digestiu-endoscòpia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3392/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'endocrinologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3393/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'hematologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3394/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de medicina interna de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3395/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de neurofisiologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3396/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'oncologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3397/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de pediatria de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3398/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de pneumologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3399/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de psiquiatria de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3400/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de reumatologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3401/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3402/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'anatomia-patologia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3403/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de farmàcia de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3404/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de radiodiagnòstic de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3405/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural de rehabilitació de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3406/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'urgències de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3407/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla estructural d'infermeria de l'Hospital de Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
	RGE núm. 3409/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promocions d'habitatge de protecció oficial de promoció pública que l'IBAVI impulsa a Menorca.
	RGE núm. 3410/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts renovables en tramitació a Menorca.
	RGE núm. 3411/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts renovables autoritzats i en funcionament a Menorca.
	RGE núm. 3457/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes que la Conselleria de Medi Ambient ha emès l'any 2022 en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
	RGE núm. 3458/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
	RGE núm. 3459/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes emesos des de l'any 2015 per la Conselleria de Medi Ambient favorables a l'eliminació de xibius o "xiringuitos".
	RGE núm. 3460/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges l'any 2019.
	RGE núm. 3461/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges l'any 2018.
	RGE núm. 3462/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes desfavorables emesos per la Conselleria de Medi Ambient des de maig de 2015 en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
	RGE núm. 3466/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impacte territorial del DL 9/2020.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 3454/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de xibius, para-sols i gandules a les platges de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos de trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l'Estat (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 3318/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del Codi de bones pràctiques professionals en les arts visuals, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 3428/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Irlanda, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 3429/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a millora de la protecció social i laboral de les persones diagnosticades de càncer, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 3430/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposa per les Illes Balears, relativa a defensa de la caça  i l'autogovern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 3434/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions marítimopesqueres a l'illa de Menorca, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 3448/22, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a participació dels alumnes, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 3453/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accés ràpid i eficient a Atenció Primària de la medicació PREP contra el VIH, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 3465/22, dels Grups Parlamentaria MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a superfície agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària, davant la Comissió d'Economia.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 3451/22, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre l'autorització d'establiments expenedors de menjars i begudes al domini públic marítimoterrestre.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3367/22.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2776/22.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7818/21.



	4. INFORMACIONS
	Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Estela García Martínez com a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears.


