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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2751/22, relativa a política general en relació amb la
subvenció d'estudis i projectes d'investigació per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb l'esmena RGE núm.
2966/22, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Institut d’Estudis
Baleàrics a facilitar la difusió, en el format que es consideri
més adient, de qualsevol projecte d’investigació que hagi
estat subvencionat per aquest institut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis
Baleàrics a incorporar a les bases de les properes
convocatòries de subvencions d'estudis i projectes
d'investigació, que es posin a disposició pública en el
format que es consideri més adient.
A la seu del Parlament, 30 de març de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de març de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2656/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de resposta per fer front als efectes de la
guerra a Europa.
Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de març de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2682/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació entre la conselleria i el FOGAIBA sobre les ajudes
a pesca, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.
B) RGE núm. 2791/22, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a complement de
fidelització per a la categoria professional d'infermeria a
Eivissa, que contestà la consellera de Salut i Consum.
C) RGE núm. 2793/22, de la diputada Isabel María Borràs i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicacions telemàtiques segures en el Servei de Salut, que
contestà la consellera de Salut i Consum.
D) RGE núm. 2786/22, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a conseqüències de l'aturada del sector pesquer
balear, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.
E) RGE núm. 2789/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a manca
de seguretat a l'estació intermodal, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
F) RGE núm. 2788/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures necessàries
per a l'activitat del sector pesquer, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
G) RGE núm. 2787/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de cribratge de detecció precoç de càncer de còlon a
Menorca, que contestà la consellera de Salut i Consum.
H) RGE núm. 2796/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de
l'actual situació sociopolítica al sector turístic de les Illes
Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.
I) RGE núm. 2797/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
currículums per al proper curs escolar 2022-2023, que contestà
el conseller d'Educació i Formació Professional.
J) RGE núm. 2912/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació de les
ajudes COVID per als autònoms, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
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K) RGE núm. 2795/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al
sector pesquer de les Illes Balears, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
L) RGE núm. 2792/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als
transportistes de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
M) RGE núm. 2895/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions dels empleats públics estatals a les Illes Balears
quant a una insularitat digna, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, sobre les conseqüències
de la guerra d'Ucraïna per a les Illes Balears (RGE núm.
2657/22).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de març de 2022, tengué lloc la compareixença de la presidenta
del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el tema
indicat.

N) RGE núm. 2802/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implementació de
l'estratègia de cronicitat a Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

O) RGE núm. 2782/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació del fons de capital
risc que va anunciar la presidenta durant el debat de política
general d'octubre de 2020, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 2785/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a importància del Règim Fiscal Especial i de les polítiques
fiscals davant la crisi energètica, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 2790/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a crisi
econòmica i social, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
R) RGE núm. 2803/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
econòmiques acordades amb el Govern d'Espanya, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
No-elecció del director o directora de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de març de 2022, atès que la candidatura presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca no aconseguí una majoria de tres cinquenes parts dels
membres de la cambra, no s'elegí director o directora de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears. Conformement amb l'apartat 5è de les Normes
reguladores del procediment per a l'elecció esmentada, es
repetirà la votació no abans del termini de quinze dies, en el
qual cas serà suficient la majoria absoluta de la cambra.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

S) RGE núm. 2799/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de manifestarse per demanar compensacions per l'escalada de preus, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

8703

Ordre de Publicació
B)
Informe sobre el compliment del Pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de març de 2022, s'aprovà per assentiment l'informe
esmentat.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball 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. 1035/22,
relativa a mesures per als treballadors autònoms, amb
l'esmena RGE núm. 3180/22, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
oposició frontal a la nova proposta efectuada pel Govern
central respecte de la quota dels autònoms que puja de
manera desproporcionada les cotitzacions a la Seguretat
Social dels treballadors per compte propi.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a desistir de l'esmentada proposta, a reformular-la i a fer
feina conjuntament amb les associacions representants per
tal d'arribar a una proposta de consens.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a mantenir la possibilitat que els treballadors autònoms
puguin triar la cotització mínima, en funció de les
circumstàncies i la realitat de cadascun.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a establir el principi de, a ingrés zero, quota zero.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a establir que els ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional paguin el mínim.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a ampliar la tarifa plana per a noves altes en 50 €.

La Comissió de Turisme i Treball 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. 2200/22,
relativa a treballadores de la llar, amb les esmenes RGE núm.
3188, 3189, 3191, 3192, 3193, 3194 i 3195/22, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a ratificar el conveni 189 de l'OIT, que obliga a
l'equiparació dels drets laborals de les persones
treballadores de la llar als de la resta de treballadors i
treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a modificar la normativa en matèria de Seguretat
Social per ajustar-la a la Sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, que determina que les treballadores de
la llar també han de tenir dret a la protecció per
desocupació, prestacions i subsidis. Així mateix, s’insta la
modificació de la referida normativa per equiparar la
protecció social de les treballadores de la llar a la resta dels
treballadors, per exemple, en la cobertura de la maternitat,
prestacions d’incapacitat temporal per contingència
professional o per la introducció de mesures correctores en
les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a eliminar la finalització del contracte per lliure
desistiment -que equival a un acomiadament lliure-, i a
garantir la protecció dels drets fonamentals de les persones
treballadores.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a modificar el Reial Decret 1620/2011, de 14 de
novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter
especial del servei de la llar familiar, per tal que tots els
contractes de les treballadores de la llar se celebrin per
escrit, es garanteixin els drets laborals de totes les persones
treballadores de la llar i, especialment, s’eviti la irregularitat
sobrevinguda.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a, en el cas que la situació sanitària ho requereixi i
amb previ acord dels agents econòmics i socials, es
prorrogui la prestació extraordinària per cessament
d'activitat dels treballadors autònoms per a tots aquells
professionals que es vegin afectats per restriccions
econòmiques com a conseqüència de la pandèmia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a potenciar els plans i les campanyes de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal d'aflorar la
contractació fraudulenta i l'economia submergida que està
instaurada en aquest sector, i garantir els drets laborals de
totes les persones treballadores de la llar.

A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Sansó i Fuster
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a promoure mesures de prevenció, denúncia i
sanció de la violència masclista en el treball de la llar, amb
èmfasi en abusos sexuals, investigant i posant especial
atenció en la incidència del tràfic i l'explotació laboral de
persones en el marc de la Unitat de tràfic d'éssers humans.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a modificar la Llei de prevenció de riscos laborals
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per incorporar les treballadores de la llar al seu àmbit
d’aplicació.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a realitzar campanyes de prevenció dels riscos
laborals, promoure la formació per millorar la preparació
per a la seva tasca i la qualificació per a la promoció
professional, i adaptar-los als horaris de treball del sector
de treballadores de la llar.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a modificar el Reial Decret 1620/2011 per
incorporar l’obligació de registrar la jornada de les
treballadores de la llar.
A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Sansó i Fuster
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

8705

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de 2019 i el Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de 2020 (RGE núm. 2190/21
i 2064/22).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de març de 2022, tengué lloc
la compareixença de la consellera d'Hisenda i relacions
Exteriors, qui, acompanyada de la secretària general, de
l'interventor general de la CAIB, de la directora general del
Tresor, Política Financera i Patrimoni, dels directors generals
de Pressuposts i de Finançament, de la cap de Gabinet, de
l'interlocutor parlamentari i de l'assessor de Comunicació,
informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2022, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11755/21, relativa a funcionament eficient i adequat de les
biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori
Superior de Música, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a dotar amb personal especialitzat les
biblioteques de l’ESADIB i del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears perquè puguin oferir un servei
de qualitat als seus usuaris.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a ampliar l’horari de la biblioteca de
l’ESADIB i obrir també a la tarda.

Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre la seva política d'habitatge (RGE núm.
260/22).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril de
2022, tengué lloc la compareixença del conseller de Mobilitat
i Habitatge, qui, acompanyat del secretaria general, del director
general d'Habitatge i Arquitectura, de la cap de Gabinet, del
cap de Secretaria de Gabinet i dels responsables de
Comunicació, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la seu del Parlament, 12 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del president i de la gerent
d'ASPANOB, davant la Comissió de Salut, sobre la situació
de les associacions de familiars de persones amb càncer i
sobre les dificultats en què es troben les persones que per
raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva illa
d'origen (RGE núm. 2568/21).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 d'abril de 2022, tengué lloc la compareixença
del president i de la gerent d'ASPANOB, que informaren sobre
el tema indicat.
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Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del secretari general d'Unió de Pagesos
de Mallorca, dels gerent de l'Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA) i de la gerent d'Unió de Petits
Agricultors i Ramaders (UPA-Illes Balears), davant la
Comissió d'Economia, sobre la posada en marxa d'una
estratègia de promoció del producte local (RGE núm.
7590/21).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2022, tengué lloc la
compareixença conjunta del secretari general d'Unió de
Pagesos de Mallorca, dels gerent de l'Associació Agrària de
Joves Agricultors (ASAJA) i de la gerent d'Unió de Petits
Agricultors i Ramaders (UPA-Illes Balears), que informaren
sobre el tema indicat.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 11755/21.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2022, quedà
retirat el punt 3 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a funcionament eficient i adequat de les
biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori
Superior de Música.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3500/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern pel que fa a la
contractació d'obres públiques mitjançant grans lots,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 901/22.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
901/22, relativa a política general del Govern pel que fa a la
contractació d'obres públiques mitjançant grans lots, la moció
següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears ha actuat injustificadament amb la
decisió de no dividir en lots la contractació de la concessió de
les obres per a la construcció, conservació i explotació de nou
centres de salut i unitats bàsiques d’Atenció Primària de
Mallorca, vulnerant els principis de lliure competència, igualtat
de tracte i no-discriminació de licitadors recollits en la
normativa europea, en contra de la previsió de l’article 99.3 de
la Llei estatal de contractes del sector públic de fomentar la
contractació per lots, i obstaculitzant la participació de les
petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, tal i com indica
el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en
la Resolució núm. 329/22, de 10 març, que estima parcialment
el recurs interposat per PIMEM i declara que no són conformes
a dret els plecs de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació.
Segon. El Parlament de les Illes Balears dona tot el seu suport
a les petites i mitjanes empreses balears, perjudicades per
l’intent injustificat del Govern de les Illes Balears de licitar
conjuntament amb un únic contracte nou concessions d’obres
diferents, i els dona suport en el seu dret a impugnar aquesta
contractació en defensa dels seus drets i interessos. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que no és la
impugnació particular la que retarda les contractacions de les
obres, com s’ha insinuat per part de la presidenta del Govern de
les Illes Balears, sinó la tramitació incorrecta o irregular dels
expedients administratius que determina la necessitat de
recórrer i de dictar resolucions judicials en garantia de
l’aplicació del dret.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar de forma urgent els nou expedients de
contractació per a la concessió de les obres dels centres de
Bons Aires a Palma, Pollença, Artà, Son Ferriol, Llucmajor,
Consell, Santa Margalida, Sant Joan i Montuïri, amb requisits
equilibrats conformement amb els objectes dels contractes, per
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garantir les oportunitats licitadores de les petites i mitjanes
empreses balears i no perjudicar els usuaris amb retard
administratiu.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir l’acord parlamentari de dia 9 de
novembre de 2021, que instava que les contractacions
públiques es facin amb el màxim de lots possibles a fi
d’afavorir la lliure concurrència i facilitar les opcions de les
empreses balears.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears constata
l’obsolescència del sistema informàtic sanitari balear i la manca
d’inversió necessària dels darrers anys, tal com ha reconegut el
mateix director del Servei de Salut, i insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les despeses necessàries per resoldre
urgentment els problemes que periòdicament sofreixen centres
de salut, les unitats bàsiques d’Atenció Primària, els hospitals
públics i els serveis centrals de l’Ibsalut, que posen en perill les
dades dels pacients i dificulten la prestació dels serveis
sanitaris, com expedició de cites mèdiques o consulta de les
històries clíniques, entre d’altres.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la seva gestió administrativa i dur a
terme les actuacions previstes als espais de l’antic hospital de
Son Dureta, així com les reformes i construccions necessàries
d’altres centres públics, anunciades reiteradament durant els
darrers set anys.
Palma, a 13 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Hi ha estudis o informes de la situació o de resultats de la
minva de les serps invasores a Eivissa i a Mallorca? En cas
afirmatiu, quins han estat els resultats?
Palma, a 12 d'abril de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 3488/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a col·laboració de COFIB amb
associacions o federacions en relació amb el control de les
serps invasores a Mallorca.
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.
La col·laboració que ha fet o està fent el COFIB en relació
amb les serps invasores a Mallorca s'ha fet amb la Federació
Balear de Caça o amb associacions de caça de municipis
concrets? Si és així, amb quines associacions? S'obrirà a totes?
A través de convenis o com a col·laboracions puntuals?
Palma, a 12 d'abril de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 3490/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a destí dels 40,7 milions que formaven part dels 100 milions
anunciats per la ministra Maroto.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A què s'han destinat els 40,7 milions que anuncià la Sra.
Armengol el mes de desembre i que formaven part dels 100
milions d'euros anunciats per la ministra Maroto el mes de
juliol de 2020?
Palma, a 12 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3485/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudis o informes de la situació
o de resultats de la minva de les serps invasores a Eivissa i
a Mallorca.

D)

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

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

RGE núm. 3516/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos de l'exercici 2021 dels comptes de la CAIB
procedents de la recaptació de tributs.
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Se sol·licita la relació dels ingressos produïts per la
recaptació de tributs de la CAIB corresponents a l'exercici
pressupostari 2021, amb detall del concepte i l'import recaptat
de cada un dels tributs: imposts, taxes, sancions i altres.
Palma, a 19 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 3547/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a norealització de l'auditoria sobre vacunació COVID promesa
pel Govern el març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, per què el Govern no ha realitzat l'auditoria
sobre la campanya de vacunació contra la COVID-19 en assolir
el 70% de població vacunada, tal com es varen comprometre el
març de 2021 a canvi de votar en contra de crear una comissió
d'investigació com sol·licitava el meu grup parlamentari
Ciudadanos?
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

A)
RGE núm. 3545/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris
estètics i tècnics en la implantació de renovables.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, a quins conceptes fa referència exactament
com a "criteris estètics i tècnics" en la sol·licitud de redacció de
guies exigida per la modificació de l'article 52.3 de la Llei
10/2019, de canvi climàtic i transició energètica?
Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

RGE núm. 3549/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a aturada de la reforma del sistema de finançament
de les comunitats autònomes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, li sembla correcte que s'hagi aparcat la
reforma del sistema de finançament de les comunitats
autònomes?
Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 3546/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
paralització de la reforma del sistema de finançament
autonòmic.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Consellera, quina és la seva opinió envers la decisió del
Govern central, segons ha anunciat la ministra Montero, de no
abordar en aquesta legislatura la reforma del sistema de
finançament autonòmic?

E)
RGE núm. 3550/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a actualització del complement
d'indemnització de residència per als treballadors públics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

BOPIB núm. 152 - 22 d'abril de 2022
Quan pensa el Govern de les Illes Balears actualitzar el
complement d'indemnització de residència per als treballadors
públics, bloquejat des de l'any 2007?
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
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Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 3557/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
dels metges d'Atenció Primària.

F)
RGE núm. 3553/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició del Govern
a la posada en marxa del Col·legi de docents.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina mesura té prevista el Govern per acabar amb la
saturació dels metges d'Atenció Primària?
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

Per què el seu govern s'oposa amb tant d'afany a la posada
en marxa del Col·legi de docents?
Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 3558/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ocupació durant la Setmana Santa.

G)
RGE núm. 3555/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dimissió de la ministra Montero per l'ajornament
del nou sistema de finançament.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina
valoració fa de les dades d'ocupació durant la Setmana Santa?
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Sra. Sánchez, demanarà la dimissió de la ministra Montero,
com exigeixen els seus socis de govern MÉS per Mallorca, per
l'ajornament del nou sistema de finançament?
K)
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

H)
RGE núm. 3556/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
activitat de caça.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, considera que el seu govern defensa
l'activitat de la caça?

RGE núm. 3559/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a
ABAQUA 2022-2023.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Amb quins criteris ha redactat el Govern de les Illes Balears
el plec de prescripcions per contractar una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil per a ABAQUA 20222023?
Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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L)

O)

RGE núm. 3560/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressions
del Govern en relació amb la iniciativa legislativa de
Reserva de la Biosfera de Menorca.

RGE núm. 3563/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a control dels
abusos en les tarifes que apliquen algunes navilieres i
aerolínies.

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

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

Quines pressions ha realitzat el Govern sobre el Consell de
Menorca en relació amb la iniciativa legislativa de Reserva de
la Biosfera?

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera suficient
el control que realitza la Direcció General de Transport
Marítim i Aeri per tal d'evitar els abusos en les tarifes d'algunes
navilieres i aerolínies?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 3561/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de reserva de sòl per a centres escolars en el PGOU de
Palma.

P)

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

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

Com valora el Govern la manca de reserva de sòl per a
centres escolars en el PGOU de Palma?

No és una negligència pública que el Govern d'esquerres
desclassifiqui urbanitzacions per protegir el territori però
després les abandoni com si fossin abocadors?

RGE núm. 3564/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament dels solars desclassificats pel Govern.

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 3562/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aturada informàtica a Atenció Primària el passat dia 11
d'abril.

Q)

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

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

Sra. Consellera de Salut, quines han estat les causes de
l'aturada informàtica a Atenció Primària del passat dia 11
d'abril?

Sra. Armengol, encara considera que no es poden ni s'han
de baixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

RGE núm. 3565/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
d'imposts als ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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RGE núm. 3570/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei 061 a
l'illa de Formentera per al 2022.

No obstant això, aquesta situació no legitima el Govern a
trobar en els treballadors autònoms una font d'ingressos sense
més ni més, amb pujades de la cotització que superen les
contribucions que fan els treballadors per compte d'altri.

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

A més, qualsevol mesura en aquest àmbit ha de venir
avalada per un acord ampli amb el sector, acord que el Govern
no ha volgut, o no ha aconseguit, assolir. Novament ha preferit
optar per pegats i vies unilaterals en lloc de defensar un
col·lectiu eternament perjudicat.

Sra. Consellera, ateses les informacions aparegudes en
premsa, quins són els terminis per al servei 061 a l'illa de
Formentera per a 2022?

Els autònoms han estat un dels col·lectius més afectats per
la pandèmia. Donada la desprotecció que sofreixen els
autònoms i emprenedors davant un significatiu augment dels
preus dels productes bàsics, dels carburants i de l'electricitat,
considerem necessari sol·licitar un pla de rescat perquè aquest
col·lectiu, que a Balears suposa el 18% dels treballadors actius,
rebi la protecció necessària per part del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3491/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures de protecció i de suport als autònoms
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Els autònoms han estat
un dels col·lectius més afectats per la crisi socioeconòmica
provocada per la pandèmia de la COVID-19 i, en aquest
moment de no-recuperació, sofreixen la desprotecció davant el
significatiu augment dels preus dels productes bàsics, dels
carburants i de l'electricitat. Davant la situació actual, urgeix
l'adopció de mesures de protecció i de suport per als autònoms
i les PIME.
El debat sobre la cotització sobre ingressos reals dels
autònoms no és nou i sempre ha estat acompanyat d'una gran
controvèrsia, ja que xoquen interessos enfrontats. D'una banda,
el de lligar les cotitzacions dels autònoms als seus ingressos
reals i, per una altra, el d'incrementar els drets d'un col·lectiu
que sempre s'ha caracteritzat per la insuficiència de la protecció
social en cas de desocupació, accident, baixa per malaltia
laboral o jubilació.

Cal ampliar els terminis de devolució dels crèdits ICO
concedits el 2020 i el 2021. Gran part dels sectors empresarials
i autònoms que els van sol·licitar amb motiu de la crisi
socioeconòmica provocada per la pandèmia i que, en aquest
moment, han de començar a realitzar les devolucions són els
mateixos que ara es veuen ofegats per la pujada dels preus
generalitzada i que afecta, entre altres, els carburants,
l'electricitat i les matèries primeres.
A la pressió fiscal i inflacionista que venia suportant el
sector empresarial i els autònoms se suma, ara, l'increment dels
costos i de les despeses.
La protecció del teixit empresarial passa necessàriament per
donar suport als autònoms. Per això urgeix l'aprovació d'un pla
de xoc que contribueixi a l'alleujament econòmic de les seves
butxaques i l'adopció de mesures que, immediatament, atorguin
protecció als autònoms.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
nova i última reforma del sistema de cotitzacions dels
treballadors autònoms proposada pel Govern central, que
planteja tretze trams per alinear les cotitzacions als ingressos
reals, ja que no es tracta d'una reforma progressiva, equilibrada
ni assumible.
2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
ajornar la reforma del sistema de cotització d'autònoms fins a
l'estabilització de l'IPC i com a mínim fins al segon semestre de
2023 i a comptar amb les associacions i patronals que
representen els autònoms per arribar a un acord i consens.
3. El Parlament dels Illes Balears manifesta el seu rebuig
rotund al fet que es dupliqui la quota mínima que pagarien els
autònoms de menors ingressos.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a suspendre qualsevol pujada d'impostos i cotitzacions fins que
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es recuperi el PIB anterior a la pandèmia i s'estabilitzi la
situació econòmica europea i nacional.
5. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar de manera urgent un pla de xoc per a
autònoms, emprenedors i PIME que comprengui:
a) Un bo de 100 euros mensual per a autònoms i PIME en
situació de vulnerabilitat per reduir la càrrega de la factura
mensual d'electricitat.
b) Coordinar amb la FELIB una rebaixa de l'IBI per a
comerços, autònoms i PIME que hagin rebut ajudes i estiguin
en un 30% per sota dels seus ingressos de 2019.
c) Bonificació del 100% de la quota d'autònoms per a dones
durant els dos primers anys d'activitat i tarifa plana fora
d'aquests dos primers anys.
d) Bonificació del 100% de la quota d'autònoms per a joves
de fins a 35 anys durant els dos primers anys d'activitat i tarifa
plana fora d'aquests dos primers anys.
6. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
aprovar de manera urgent un pla de xoc per a autònoms,
emprenedors i PIME:
a) La creació de la figura de l'"autònom vulnerable".
b) Una prestació extraordinària de cessament d'activitat de
manera urgent per als autònoms l'activitat dels quals hagi caigut
un 50%.
c) Reinvertir les ajudes directes no executades en un paquet
de noves ajudes al teixit empresarial.
d) Tarifa plana de la quota d'autònoms per a joves de fins
a 35 anys.
7. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en un termini màxim de tres mesos,
una campanya sobre les possibilitats que tenen els fons Next
Generation per al col·lectiu d'autònoms i professionals liberals.
8. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar, en un termini màxim de tres mesos, totes les
eines a l'abast dels autònoms per facilitar un accés àgil i senzill
a les convocatòries que es vagin publicant amb finançament del
Next Generation EU.
9. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular, en un termini inferior a sis mesos, una
simplificació administrativa per a autònoms i PIME i acabar
amb les traves burocràtiques a les quals es veuen sotmesos els
autònoms en les seves relacions amb l'administració pública.
10. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al foment de l'emprenedoria i establir un sistema
d'assessorament, acompanyament i tutorització a la persona
emprenedora.
11. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa en un termini inferior a sis mesos un
pla per fomentar l'autoocupació femenina i reduir la bretxa de
gènere.
Palma, a 12 d'abril de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 3515/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajornament de la implantació dels currículums de
la LOMLOE (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: Atesa la necessitat i la
urgència d'implementar les mesures que preveu aquesta
iniciativa el més aviat possible, i aplicar l'ajornament dels
currículums per tal que els docents i els diferents centres
educatius puguin dur a terme una planificació adequada dels
propers cursos escolars, es fa necessari i urgent que la cambra
es pronunciï al respecte el més aviat possible.
La Llei Celaá, LOMLOE, es va aprovar sense cap consens
i amb molta pressa el mes de desembre de 2020.
En canvi s’ha hagut d’esperar més d’un any i tres mesos per
a la publicació dels RD dels currículums d'infantil i el de
primària, i un mes més per a la publicació dels currículums
estatals de secundària i batxillerat, que s’hauran d’implantar,
per imposició del govern Sánchez, també amb presses el curs
2022-2023.
A dia d’avui encara no s’ha aprovat i publicat el decret
autonòmic del currículum de batxiller i just han donat, una
vegada més, un període de 5 dies per presentar al·legacions al
decret autonòmic del currículum de secundària.
Res a veure amb la LOMCE, que es va aprovar al desembre
de 2013. El febrer de 2014, 2 mesos després, ja es va publicar
el RD de currículum de Primària, que va entrar en vigor el curs
2014/15. I el desembre de 2014 es va publicar el RD de
currículum de secundària per entrar en vigor, nou mesos
després, el curs 2015/16.
Els canvis en la part curricular derivats de la LOMLOE són
profunds i requereixen de canvis estructurals que afecten
totalment continguts, objectius, avaluació, atenció a la
diversitat, competències, i generen nombrosos dubtes
d’aplicació.
Els equips docents, a dia d’avui, encara no tenen els plans
d'estudi al seu abast, ni coneixen les matèries que s'oferiran per
cursos ni l'assignació d'hores per grups i nivells.
Per suposat tampoc no s’ha pogut posar en marxa el
material didàctic, els llibres de text, ja que no s’han pogut
adaptar als nous currículums.
Com tampoc no es disposa del calendari per a la
corresponent sol·licitud de plaça escolar a primària, secundària,
batxiller i FP.
Les “formacions sobre els nous currículums” que ha ofert
la Conselleria d’Educació just s’han impartit a un màxim de
dos docents per centre i la informació ha estat basada en
suposicions dels tècnics perquè dels currículums d'ESO, de
batxillerat i d'FP ni tan sols no s'havien publicat els esborranys,
i els de primària tampoc no eren definitius. Per descomptat els
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futurs funcionaris interins del curs 2022-2023 no tindran cap
formació sobre els nous currículums.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Això genera molta incertesa, estrès i descontrol, ja que és
impossible poder preveure el proper curs.
El Partit Popular el passat dia 28 de març ja va sol·licitar,
mitjançant pregunta parlamentaria, al conseller Martí March
una moratòria d’un any per a la implantació dels nous
currículums, i almanco per a aquells corresponents a secundària
i batxillerat.
Els sindicats educatius com Alternativa, USO, ANPE, UOB
i STEI han denunciat que la pressió de la implementació dels
nous currículums recau sobre els equips directius dels centres
educatius i dels docents, que són els que els hauran de posar en
pràctica. En concret el sindicat USO ha demanat que el primer
any d'aplicació sigui optatiu perquè el professorat s'adapti a
aquests canvis normatius, la qual cosa evitaria decisions i
canvis massa precipitats.
Per la seva banda, l’STEI Intersindical ha sol·licitat
l’ajornament dels currículums LOMLOE.
Les mesures per a la flexibilització per a la planificació del
curs 2022-2023, així com la temporització de les tasques
derivades dels nous currículums, són totalment insuficients i no
alleujaran, de manera efectiva, la pressió sobre els docents de
cara a afrontar amb garanties i seguretat el proper curs.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a tota la comunitat educativa, a tots els docents que, amb
una situació complicadíssima a causa de la tardança en la
aprovació dels reials decrets de l’Estat dels nous currículums
LOMLOE d’infantil, primària, secundària i batxiller, hauran
d’aplicar les mesures establertes pels decrets de l’Estat i els
decrets autonòmics amb presses i pressió el proper curs
2022/2023.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Ministeri d’Educació, de manera
immediata, que dicti una transitorietat d’un any per implantar
els nous currículums derivats de la LOMLOE, que entrarien en
vigor el curs acadèmic 2023/2024.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el supòsit que el Govern de l’Estat no
accepti un ajornament de l’entrada en vigor dels nous
currículums educatius per al curs 2023/2024, flexibilitzi molt
més l’entrada en vigor dels diferents currículums i altres
preceptes de la LOMLOE, per tal de beneficiar la nostra
comunitat educativa davant les diferents tasques que s’han
d’emprendre.
Palma, a 13 d'abril de 2022
La diputada
Margalida durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3480/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una nova regulació
sobre els criteris generals de distribució d'instal·lacions de
servei de temporada en el domini públic marítim terrestre,
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 l'article 30.3 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears (Llei Orgànica 1/2007) a les Illes Balears tenim
competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori,
incloent-hi el litoral.
D'acord amb aquesta competència les Balears disposen d'un
cert marc normatiu en matèria de distribució de les
instal·lacions de temporada a les platges. Concretament,
comptam amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori de 19 de juny de 2013, per la qual
s'aproven els criteris generals de distribució d'instal·lacions de
servei de temporada en el domini públic marítimoterrestre
balear.
Posteriorment l'Estat va dictar el Reial decret 876/2014, de
10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de costes,
norma que als seus articles 68 i 69, entre d'altres, introdueix
novetats rellevants en relació amb les instal·lacions de
temporada. Així la regulació distingeix entre platges naturals i
urbanes.
Essent les platges i les instal·lacions de temporada un
element de primera magnitud de cara al turisme com a principal
motor econòmic, resulta imprescindible comptar amb una
regulació autonòmica totalment actualitzada i adaptada als
canvis normatius existents, una regulació balear que a més té
com a gran repte fer compatible la preservació i protecció dels
ecosistemes dunars i de les platges amb el desenvolupament de
les activitats tradicionals de lleure i turístiques, així com ser
respectuosos en la mesura que això sigui possible i raonable
amb els usos implantats, fent-los compatibles amb l'evolució de
la conservació dels valors naturals.
Certament, el canvi climàtic ha provocat l'augment del
nivell de la mar i això té negatives conseqüències sobre les
platges. Així és evident que la gestió de les platges no pot
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ignorar aquesta gran realitat, però també ho és que ens estam
referint, en la majoria de casos, a instal·lacions desmuntables
i que es tracta de trobar fórmules que permetin fer una bona
gestió ambiental compatible amb la utilització per les persones
d'aquest bé públic.
L’existència d’instal·lacions de temporada a les platges
resulta una manera de finançar i garantir el bon manteniment de
les platges, la seva neteja, la seva deguda dotació tant de
mobiliari com de socorristes. Els adjudicataris de les
instal·lacions es fan càrrec d’aquestes obligacions i són els
primers interessats a assegurar que les platges presentin un
perfecte estat.
A més, resulta imprescindible millorar la rapidesa en la
tramitació dels expedients d'instal·lacions del servei de
temporada, ja que massa sovint les autoritzacions arriben
iniciada la temporada turística generant una mala imatge i una
deficient resposta dels poders públics al que demana la societat
i el nostre sistema econòmic.
Per tot això el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Un ingrés hospitalari pot representar una pèrdua de poder
adquisitiu important per a una bona part de la població, afegint
a la malaltia que ha originat l'ingrés un altre component
d'ansietat i malestar emocional considerable.
Les persones ingressades passen la major part del dia soles
o amb molt poca companyia a causa de la pandèmia i són
poques les distraccions que poden oferir-se en un hospital.
A la vulnerabilitat per la malaltia s'ha afegit la vulnerabilitat
econòmica que pateix bona part de la nostra societat; haver de
fer front a majors despeses quan un familiar es troba ingressat
incrementa l’esforç econòmic de les famílies que pateixen una
situació de vulnerabilitat, i aquest fet es veu agreujat quan es
tracta de persones que pateixen bretxa digital.
Per això des del Grup Popular considerem que la millora
del benestar emocional i la socialització de les persones que
pateixen ingressos hospitalaris hauria de ser un dret i proposem
la gratuïtat de connexió a internet i televisió, com a eina per
alleujar la situació d’aquestes persones que es veuen obligades
a estar a l’hospital a causa d’una malaltia.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dictar una nova normativa que substitueixi
l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de
19 de juny de 2013, per la qual s'aproven els criteris generals
de distribució d'instal·lacions de servei de temporada en el
domini públic marítimoterrestre balear a fi i efecte d'adaptar-la
al Reglament general de Costes de 2014.

Per altra banda, diferents associacions de pacients i
organitzacions de consumidors s’han fet ressò d’aquesta
proposta i s’han manifestat favorables a la gratuïtat d’aquest
tipus de serveis en els hospitals públics.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la nova normativa del punt anterior
persegueixi fer compatible la preservació de les dunes i platges
amb la possibilitat que existeixen quioscs i instal·lacions de
temporada en aquests espais.

Proposició no de llei

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la gratuïtat del servei de televisió i de
connexió a internet per als pacients que hagin de ser
hospitalitzats en els hospitals públics de les Illes Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar els canvis normatius o de funcionament
que garanteixin que els informes de les instal·lacions de
temporada al domini públic marítimoterrestre s'emetin en un
termini màxim de 10 dies d’acord amb la normativa de
procediment administratiu.

Palma, a 13 d'abril de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Palma, a 12 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

B)
RGE núm. 3514/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat del servei de televisió i connexió a
internet per als pacients que hagin de ser hospitalitzats en
els hospitals públics de les Illes Balears, 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

A la Pregunta RGE núm. 3352/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a resultats de proves
definitives per obtenir certificats dels diferents nivells de
català.
D’acord amb les seves competències, la Direcció General
de Política Lingüística certifica els coneixements de llengua
catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat.
Amb aquesta finalitat organitza proves, el percentatge d’aptes
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de les quals varia segons el nivell de la prova i la convocatòria.
Aquest procés no inclou l’adquisició d’aquests coneixements
i, per tant, no hi ha cap vinculació de les proves amb docents.
Això no obstant, és interès de la Direcció General, com una
mesura més per donar compliment a la competència de
normalització de la llengua catalana, l’increment de
coneixements de la llengua catalana per part del conjunt de la
societat de les Illes Balears.
Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3692/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
peticions d'autoritzacions i informes que han tengut
entrada a la Direcció General de Recursos Hídrics l'any
2020.
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Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3695/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a agilitació l'any
2020 del temps necessari per obtenir una autorització o
informe de la Direcció General de Recursos Hídrics.
L’any 2020 la situació de confinament va afectar l’emissió
d’informes o autoritzacions durant uns mesos. Per setembre de
2020 es va reestructurar la DGRH i es varen començar a
prendre mesures de gestió i digitalització que han permès
agilitar alguns tràmits. L’augment del nombre de tècnics es va
produir el darrer trimestre de l’any.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

L’any 2020 varen tenir entrada al registre de la Direcció
General de Recursos Hídrics un total de 5.347 documents.
Ordre de Publicació
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 7630/21, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a centre d'interpretació del parc natural de Ses Salines
d'Eivissa.

C)
A la Pregunta RGE núm. 3693/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
peticions d'autoritzacions i informes que ha dictat la
Direcció General de Recursos Hídrics l'any 2020.

El centre d’interpretació no està obert en aquests moments,
però es preveu que el mes de maig ho estigui.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

L’any 2020 es varen emetre al voltant de 2.500 informes o
resolucions.
Ordre de Publicació
Cal dir que alguns expedients requereixen de diversos
informes abans de la seva resolució, majoritàriament d’esmena
de deficiències de la documentació presentada i per tant manca
d’informació suficient per informar.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3694/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a increment de
tècnics adscrits a informar autoritzacions i informes de la
Direcció General de Recursos Hídrics l'any 2020.
El 2020 es va incrementar en dos el nombre de tècnics de
la Direcció General.

G)
A la Pregunta RGE núm. 10789/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fons per finançar el projecte de transformació
digital de l'administració pública.
En el marc dels projectes declarats estratègics per Acord del
Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021, el projecte de
transformació digital de l’administració pública es preveu
finançar amb fons de l’Instrument Europeu de Recuperació
(Next Generation-EU), concretament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (14.285.425€), sense perjudici que
aquestes actuacions es puguin completar amb altres tipus de
fons.
Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

A la Pregunta RGE núm. 10790/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fons per finançar el projecte d'accions de reforç
de la connectivitat 5G.

A la Pregunta RGE núm. 11878/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a tala de 700 arbres
al Castell de Bellver de Palma (I).

En el marc dels projectes declarats estratègics per Acord del
Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021, el projecte
d’accions de reforç de la connectivitat 5G, es preveu finançar
amb fons de l’Instrument Europeu de Recuperació (Next
Generation-EU), concretament del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència (7.324.560€), sense perjudici que aquestes
actuacions es puguin completar amb altres tipus de fons.

En el marc de les actuacions establertes pel Pla Forestal de
les Illes Balears, actualment la Conselleria de Medi Ambient i
Territori dona suport i assessorament tècnic a la propietat
forestal, tant pública com privada, per al desenvolupament de
les accions en referència a la protecció de la cobertura vegetal,
per garantir la seva sanitat forestal i la seva adaptació al canvi
climàtic, i en la tramitació de les corresponents autoritzacions,
permisos i el control ambiental que marca la normativa
sectorial vigent.

Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 10791/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fons per finançar el projecte de capacitació
digital de la ciutadania.
En el marc dels projectes declarats estratègics per Acord del
Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021, el projecte de
capacitació digital de la ciutadania es preveu finançar amb fons
de l’Instrument Europeu de Recuperació (Next
Generation-EU), concretament del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència (3.464.525€), sense perjudici que aquestes
actuacions es puguin completar amb altres tipus de fons.
Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 10792/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fons per finançar el projecte de convocatòria
d'ajudes per a la millora de la gestió dels residus.
En el marc dels projectes declarats estratègics per Acord del
Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021, el projecte de
convocatòria d’ajudes per a la millora de la gestió dels residus,
es preveu finançar amb fons de l’Instrument Europeu de
Recuperació (Next Generation-EU), concretament del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (15.876.840€), sense
perjudici que aquestes actuacions es puguin completar amb
altres tipus de fons.
Palma, 25 d’abril de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Així, per al cas concret del Bosc de Bellver, propietat de
l’Ajuntament de Palma, la Conselleria de Medi Ambient i
Territori ha desenvolupat les següents actuacions:
Visita tècnica, senyalament i control ambiental per part dels
Agents de Medi Ambient de 32 pins el dia 30 de setembre
de 2021 greument afectats per perforadors dels pins
(Tomicus sp), en el rodal “A” del Bosc de Bellver, indicat
com a primera zona d’intervenció de control de la plaga per
part de la propietat de l’Ajuntament de Palma.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 11879/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a tala de 700 arbres
al Castell de Bellver de Palma (II).
En el marc de les actuacions establertes pel Pla Forestal de
les Illes Balears (PFIB), actualment la Conselleria de Medi
Ambient i Territori dona suport i assessorament tècnic a la
propietat forestal, tant pública com privada, per al
desenvolupament de les accions en referència a la protecció de
la cobertura vegetal, per garantir la seva sanitat forestal i la
seva adaptació al canvi climàtic, i en la tramitació de les
corresponents autoritzacions, permisos i el control ambiental
que marca la normativa sectorial vigent.
Així, per al cas concret del Bosc de Bellver, la Conselleria
de Medi Ambient i Territori ha aprovat tots i cada un dels
expedients d’autorització de tala d’arbrat forestal que
l’Ajuntament de Palma ha sol·licitat per a fer front a la greu
plaga de perforadors dels pins (Tomicus sp), com consta en els
expedients número AF0556-21, AF0558-21, AF0334-18,
AF03202-18, AF0314-18, AF0628-18 i AF277-19, amb la
prèvia valoració tècnica del Servei de Gestió Forestal i el
corresponent control ambiental i senyalament per part dels
Agents de Medi Ambient.
Atesa l’actual situació de canvi climàtic i la recurrència de
sequeres importants, resulta essencial seguir realitzant
actuacions de conservació de la massa forestal per part de la
propietat de Bellver, especialment les encaminades al control
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de les plagues forestals, per a garantir les funcions
ecosistèmiques i de gaudi social que el singular Bosc de
Bellver aporta a la ciutadania.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació

8717

Des de l’EDUCOVID, s’han seguit els protocols establerts
en cada moment. Casos que poden semblar semblants poden no
ser-ho ja que s’han de tenir diferents variables en compte per
poder prendre la decisió de posar en quarantena o no un grup,
entre d’altres estat vacunal, correcte ús de la mascareta,
interaccions, etc. En la següent infografia es pot revisar com
s’ha actuat, segons el protocol, en el cas de contactes estrets
segons formin part d’un grup de convivència estable o no.
(http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_
covid/)

M)
Palma, 7 de març de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

A la Pregunta RGE núm. 11961/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat de l'estudi de pluvials d'Alaior.
L’estudi es va redactar a principis del passat any 2021 i es
va remetre a l’Ajuntament el mes de febrer.

Ordre de Publicació
P)

Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

A les Preguntes RGE núm. 143 a 145/22, presentades
per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a ingressats
amb pauta completa de vacunació, amb una dosis de
vacunació i sense vacunar.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 12764/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'inspeccions pel compliment de la normativa ambiental i
de la llei de residus durant 2021 a grans esdeveniments
esportius.
A tots els esdeveniments esportius realitzats a Espais de
Rellevància Ambiental, hi ha presència dels agents de medi
ambient per constatar si se compleixen els condicionants de les
autoritzacions i, entre d’altres, la Llei 8/2019 de Residus i sòls
contaminats de les Illes Balears. En el cas de l’any 2021 això
va succeir en vuit ocasions.
Aquestes vigilàncies no necessàriament generen actes de
denúncia ni inspecció.
Durant l’any 2021 es va realitzar una acta de denúncia per
incompliment de la normativa ambiental i especialment de la
Llei de Residus a grans esdeveniments esportius.
Palma, 5 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 14402/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a queixes de la
comunitat educativa davant les disfuncions del dispositiu
EDUCOVID.
El Servei de Salut lamenta els casos de retard que s’han
pogut produir per l’acumulació de proves degut a l’onada
d’infeccions.

Adjuntam les dades sol·licitades en cadascuna de les
preguntes. És important destacar que, el mes de desembre, la
població de Balears en funció del seu estat vacunal es distribuïa
de la següent forma:
• Persones amb 1 dosi (sense pauta completa): 32.012
• Persones amb pauta completa: 924.761
• Persones no vacunades. 78.094
El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
en els centres hospitalaris de les Illes Balears amb pauta
completa de vacunació durant el mes de desembre de 2021 ha
estat de 56,13%.
Aquesta dada implica una taxa de 24,76 hospitalitzats per
100.000 habitants.
El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
en els centres hospitalaris de les Illes Balears amb una sola dosi
de la vacunació durant el mes de desembre ha estat de 2,94%.
Aquesta dada implica una taxa de 37,49 hospitalitzat per
100.000 habitants.
El percentatge diari de persones ingressades per COVID-19
en els centres hospitalaris de les Illes Balears que no estan
vacunats durant el mes de desembre ha estat de 39,71%.
Aquesta dada implica una taxa de 207,44 hospitalitzats per
100.000 habitants.
Palma, 5 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 392/22, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocol i controls de l'accés de
visites familiars a pacients ingressats a hospitals gestionats
o concertats amb el Servei de salut de les Illes Balears a 1
de gener de 2022.
Hospital Universitari Son Espases
A 1 de gener hi ha les següents modalitats de visites:
• Per visites a hospitalitzats en general es restringeix a 1
persona per pacient, una hora el matí i una hora l’horabaixa.
A l’entrada d’hospitalització es controla i se sol·licita
documentació.
• Per visites a pacients hospitalitzats per COVID es
requereix autorització mèdica i posteriorment el SAU
programa i organitza la visita. En general es concedeixen
2-3 visites per pacient ingressat. S’exceptuen situacions
especials i quan la situació és de final de vida.

A data 29/11/2021 es limiten les visites a pacients
hospitalitzats:
• 1 visitant per pacient.
• Horari: de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
• Es recomana sempre la mateixa persona.
• Casos especials: cuidadors, final de vida, menors.
• A l’entrada de l’Hospital: control de temperatura,
mascareta, gel mans, identificació habitació visita.
A data 14/01/2022 es varen restringir les visites als pacients
hospitalitzats:
• Pacient COVID: no s’autoritzen visites a excepció de
final de vida, cuidadors o parts.
• Pacients immunodeprimits: no s’autoritzen visites a
excepció de final de vida, cuidador.
• Resta de pacients: no s’autoritzen visites a excepció de
final de vida, cuidadors, menors.
• A l’entrada de l’Hospital: control de temperatura,
mascareta, gel mans, identificació habitació visita.
Hospital de Manacor

Els requeriments per visitar pacients amb situació
d’aïllament per la COVID-19 han anat adaptant-se a les
directrius marcades a la nostra comunitat.

Des de dia 1 d’octubre de 2021 a 21 de gener de 2022, s’han
adaptat els protocols de visita a cada fase de la situació
pandèmica.

Pel que fa a les persones que havien mantingut un contacte
estret amb el pacient, aproximadament aquesta ha estat
l’evolució:

A 1 de gener està vigent, des de dia 15 de desembre de 2021,
aquest protocol:
• L’horari de visita és de les 13:00 h a les 14:00 h i de les
20:00 a les 21:00 h.
• Només podrà pujar 1 persona per pacient, en horari de
visita.
• És recomanable que els acompanyants o visites estiguin
vacunats.
• Si l’equip sanitari considera que el pacient és un gran
dependent tendrà un acompanyant durant l’ingrés. A aquest
acompanyant se li exigirà dur visible la targeta vermella
(acompanyant) que li facilitaran a l’hospital. L’haurà de
presentar SEMPRE, a l’entrada de l’hospital.
• El pacient pediàtric i obstètric SEMPRE estarà
acompanyat per 1 persona.
• Heu de ser responsables, per protegir als nostres
pacients, evitant les relacions socials al sortir de l’hospital.
• La informació mèdica es donarà directament al pacient,
si és autònom o via telefònica si el pacient és dependent.
• A les 14:00 h i 21:00 el personal de seguretat farà la
supervisió perquè no quedin acompanyants a les
habitacions. Només podrà quedar aquell acompanyant d’un
gran dependent, situació especial, pacient pediàtric i
obstètric i que estigui autoritzat i presenti la targeta
vermella.
• Dur el mínim de pertinences personals, per evitar la
contaminació creuada.
• És obligatori l’ús de mascareta per a pacients,
acompanyants i professionals a tot l’hospital, fins i tot dins
l’habitació quan no hi siguin els professionals sanitaris.
Evitar tocar la mascareta per la part externa i interna.
Manipular-la sempre, amb les mans netes.
• Mantenir la distància interpersonal (1-2 metres).
• Realitzar higiene de mans amb gel hidroalcohòlic abans
i després de la visita. Augmentar la freqüència de la higiene
de mans durant la visita.
• Evitar quedar als passadissos i zones comunes.

•

Al mes d’octubre 2021 i fins a final de novembre:
PCR (-) A LES 48 hores i PCR (-) als 7 dies del contacte.

•

A partir del mes de desembre:
Certificat de vacunació i PCR (-) a les 48 hores.

•

Des de final de gener de 2022 i fins el 21/01:
Certificat de vacunació i test d’antígens (-) a les 48 hores.

• Actualment no es requereix certificat de vacunació, però es
recomana presentar un test d’antígens (-).
Persones que no han mantingut contacte estret amb el malalt,
des de desembre de 2021 fins al 21/01/22: certificat de
vacunació.
Hospital Universitari Son Llàtzer
A data 01/01/2022 el protocol és el següent:
• 1 visitant per pacient
• Horari de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
• Es recomana sempre la mateixa persona.
• Casos especials: cuidadors, final de vida, menors.
• A l’entrada de l’Hospital: control de temperatura,
mascareta, gel mans, identificació habitació visita.
Modificacions realitzades a data 01/10/2021:
• 1 visitant per pacient (es permet l’alternança sempre que
sigui un grup reduït).
• Horari: de 12:30 a 20 h.
• Es recomana sempre la mateixa persona.
• Casos especials: cuidadors, final de vida, menors.
• A l’entrada de l’Hospital: control de temperatura,
mascareta, gel mans, identificació habitació visita.
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Hospital Comarcal d’Inca
En HCIN es va realitzar una restricció en l’horari de visites
quan la situació de pandèmia va empitjorar en el mes de
desembre, passant de dues hores de visita al matí i dues hores
l’horabaixa, a una hora al matí i a una hora l’horabaixa,
mantenint en totes les ocasions l’acompanyament per part d’un
familiar durant les 24 hores en els següents casos:
• Menors d’edat.
• Pacients amb deteriorament cognitiu.
• Pacients en situació darrers dies.
• Pacients amb discapacitat intel·lectual.
• Gestants i puèrperes.
• Pacients amb empitjorament dràstic del seu estat.
Hospital Mateu Orfila
Fins a 10 d’octubre estaven limitats els acompanyants a 1 per
pacient, amb possibilitats d’intercanvis amb altra persona al
dia. Horari de visites de 12 a 14 i de 18 a 20 h.
El dia 10 d’octubre davant la millora de la situació
epidemiològica es varen mantenir els horaris, però els
acompanyants es podien intercanviar de forma il·limitada (un
per pacient, però podien intercanviar-se).
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Planta sociosanitària (2a planta)
• Per poder entrar a l’hospital és obligatori mostrar el
certificat de vacunació completa.
• Només un familiar per pacient.
• De dilluns a diumenge en dues franges horàries pel matí
i 2 franges horàries als horabaixes en funció del llit
Llit 1: 12:00 a 13:00 o 13:00 a 14:00
18:00 a 19:30 o 19:30 a 21:00
Llit 2: 12:00 a 13:00 o 13:00 a 14:00
18:00 a 19:30 o 19:30 a 21:00
Les habitacions en les que només hi ha un pacient podran venir
en la franja horària que vulguin. Els familiars de pacients que
comparteixen habitació, sempre de mutu acord, poden canviar
el torn de visita. Mai no poden coincidir els familiars dels dos
pacients en la mateixa franja horària.
Planta d’aguts i quirúrgics (1a planta)
• Per poder entrar a l’hospital és recomanable mostrar el
certificat de vacunació completa.
• L’horari de visita serà de 12:00 a 22:00 hores i només hi
podrà estat un familiar per pacient a l’habitació.
• Hauran d’utilitzar mascareta en tot moment.
• Si el pacient comparteix habitació es respectarà la distància
de seguretat (1,5m) amb l’altre pacient i els familiars.

El 18 de novembre, davant l’inici de la sisena onada, vam
tornar a la restricció d’1 acompanyant per pacient amb
possibilitat d’1 intercanvi. En tot moment aquestes mesures no
s’han aplicat de manera estricta en el cas de pacients en procés
de final de vida, grans dependents, menors i gestants. Les
mesures s’han individualitzat en casos de necessitat.

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

Ordre de Publicació
A 1 de gener es mantenen les mesures del 18 de novembre:
horari de visita de 12 a 14 i de 18 a 20 hores. Un acompanyant
per pacient amb 1 intercanvi.
Hospital Can Misses
A 1 de gener de 2022, degut a la situació COVID, només es
permet un acompanyant per pacient en les plantes
d’hospitalització. Així mateix el familiar designat com a
acompanyant, és informat per escrit de la possibilitat de
precisar una prova d’antígens ràpida, en cas de ser positiu algun
pacient de la unitat d’hospitalització en la que té ingressat al
seu familiar.
L’hospital té cartells penjats en totes les entrades de les unitats
d’hospitalització, avisant que només es permet un acompanyant
per pacient i ha realitzat campanyes públiques de
conscienciació en mitjans de comunicació. Així mateix, el
servei de seguretat realitza rondes de control en totes les unitats
per si fos necessari intervenir en algun cas concret. En les
UNITATS COVID, les visites estan prohibides. S’informa als
familiars de l’estat del pacient via telefònica i existeixen
protocols de visita per a situació de darrers dies.
Hospital Creu Roja
Des del 30 de novembre de 2021 l’horari de visita i requisits
seran:

R)
A la Pregunta RGE núm. 523/22, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cribratge de càncer de còlon des del
servei públic de salut de les Illes Balears (1).
Nombre d’invitacions a participar en el Programa de
Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte enviades des de
l’Oficina Tècnica (Direcció General de Salut Pública).
Nombre de persones que han participat (col·lector dipositat
als centres de salut i analitzats als laboratoris del Servei de
Salut).
2019
2020
2021
Invitacions
35.826 10.532 31.415
Participants
10.085 2.181 8.641
No s’ha fet cap derivació a centres privats de pacients, ni
endoscòpies del Programa de Detecció Precoç de Càncer de
Còlon i Recte de la Conselleria de Salut.
Palma, 18 de març de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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S)
A la Pregunta RGE núm. 587/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació pública del Pla
general d'optimització de les aigües regenerades per al
regadiu de les Illes Balears.
No correspon al Govern balear el tràmit de sotmetre aquest
pla a informació pública, ja que aquest és part del pla de
modernització de regadius que executa el Ministeri a través de
SEIASA a nivell nacional, i que a la vegada està dins el “Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia” d’Espanya, i
per tant la competència és del govern espanyol. Tot i així,
aquest pla ja es va publicar al BOE.
Palma, 13 d’abril de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

sol·licitat més diners dels justificables, l’administració es
veuria en l’obligació de reclamar la diferència sumant-hi els
interessos de demora.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 643/22, presentada per la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació a
INFOCOVID relativa al temps que ha de transcórrer des
d'una prova positiva de COVID fins a la vacunació.
A dia 3 de febrer, per adults, un mínim de 28 dies des del
diagnòstic positiu amb recomanació de vacuna als 6 mesos
(pocs dies després, 8 de febrer, varen baixar al període de 5
mesos).

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 588/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a calendari en relació amb
el Pla general d'optimització de les aigües regenerades per
al regadiu de les Illes Balears.
Encara no està plenament calendaritzat per part del
Ministeri i de SEIASA, que són qui ho han de concretar, tot i
que el passat dia 5 d’abril ja es van fer les primeres firmes de
convenis amb les comunitats de regants de Porreres i de
Formentera, pas previ imprescindible per començar a executar
els projectes.
Palma, 13 d’abril de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació

Immunodeprimits, segons gravetat d’immunosupressió, just
després de superar la malaltia o mateixa recomanació adults
sinó és immunosupressió greu.
Vacunació infantil, a les 8 setmanes del diagnòstic positiu.
Palma, 5 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 813/22, presentada pel diputat
Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a manteniment de depuradores.
La gestió de les depuradores que du a terme el Govern a
través d’ABAQUA es realitza per lots, motiu pel qual no es
disposa de la dada específica per estació depuradora.

U)
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

A la Pregunta RGE núm. 596/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a partida retornada a
l'Estat dels 855 milions d'euros de fons europeus.
En primer lloc, la convocatòria d’ajuts derivada del RD-L
5/2021, concretament els 855 milions d’euros assignats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no eren fons
europeus, sinó fons propis del Govern d’Espanya.
En segon lloc, a Balears hi ha hagut 171 casos en què s’ha
retornat la totalitat o part de l’ajuda, comptant autònoms,
PIMEs i empreses, que representen un 1’64% del total de
beneficiaris (10.367).
Com diem, dins aquesta llista hi ha una gran varietat de
casuístiques: des de persones que han retornat la totalitat de
l’ajut entenent que no li corresponia fins a altres casos en què
han sol·licitat una ajuda superior a la quantitat que podien
justificar i han decidit retornar la diferència abans que
l’administració revisi els justificants, ja que en cas d’haver

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 919/22, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a integrants de la comissió
de valoració dels projectes d'investigació de l'àrea
d'humanitats i cultura que determinen els beneficiaris de la
subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
En aplicació de l’article 8 de les bases reguladores,
correspon al director de l’IEB la tramitació de les sol·licituds,
i al personal que hi està adscrit, la seva ordinació i instrucció.
D’acord amb els Estatuts de l’IEB, l’òrgan competent per
resoldre és la presidenta de l’IEB.
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Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les
sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de
base per elaborar la proposta de resolució.
Pel que fa al règim de constitució i funcionament, la
Comissió Avaluadora s’ha de regir pel que disposen els articles
15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Per a l’avaluació de les sol·licituds presentades es
constituirà una comissió avaluadora per cada línia composta
per les següents persones:
- President: el director de l’IEB (amb veu, però sense
vot).
- Vocals: un tècnic de l’IEB (amb veu, però sense vot) i
un mínim de tres professionals de prestigi nomenats per
l’IEB (amb veu i vot).
- Secretari: un tècnic de l’IEB (amb veu, però sense vot).
La Comissió Avaluadora per la convocatòria d’investigació de
2021 fou constituïda per 3 membres:
- Jordi Casassas i Ymbert, catedràtic d’Història
Contemporània, Universitat de Barcelona.
- José Miguel Santacreu i Solé, catedràtic d’Història
Contemporània, Universitat d’Alacant.
- Teresa Abelló i Güell, doctora en Geografia i Història,
Universitat de Barcelona.
Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 922/22, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta de línia de
subvencions amb finalitat investigadora per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
L’Institut d’Estudis Baleàrics és un organisme dedicat al
foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears. Els seus
objectius estratègics són consolidar les Illes Balears com un
mercat cultural estructurat, fomentar la projecció exterior de la
música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les
Illes Balears a través de: Subvencions, El circuït Talent IB,
Accions a l’exterior sota la marca BCULTURE i millorar la
formació en gestió cultural.
L’IEB ha esdevingut un organisme capdavanter en
l’objectiu de fer de les Illes Balears un mercat cultural viu i
estructural, fomentant alhora la internacionalització sectorial,
la investigació i la creació en l’àmbit de la música, la literatura,
les arts escèniques, les arts visuals i els estudis de la nostra
comunitat.
Pel que fa a subvencions, des de l’IEB posam a l’abast dels
artistes i dels agents culturals diverses línies de subvenció on
hi tenen cabuda totes les disciplines artístiques: les arts
escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la literatura, el
còmic, la il·lustració, el pensament i la música.
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Referent a les ajudes d’Investigació d’humanitats i de la
cultura vinculats amb les Illes Balears, aquestes estan
plantejades per donar suport al procés investigador i de recerca
en l’àmbit de les humanitats i la cultura; àmbit que a hores
d’ara esdevé la seva raó de ser i vocació irrenunciables.
Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1038/22, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manteniment anual en depuració
d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant el
2020.
La quantitat del cànon recaptat destinada al manteniment de
les depuradores del terme municipal de Palma l’any 2020 fou
de 10.368.468,25€.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1039/22, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manteniment anual en depuració
d'aigua efectuat a la zona de la Badia de Palma durant el
2021.
La quantitat del cànon recaptat destinada al manteniment de
les depuradores del terme municipal de Palma l’any 2021 fou
de 10.368.468,25€.
Palma, 13 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 1311 a 1314/22, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llista d'espera per a la
valoració i resolució d'expedients de discapacitat a
Menorca, a Eivissa, a Formentera i a Mallorca a data 15 de
febrer de 2022.
Mitjana en dies d’espera per a valoracions inicials a Eivissa:
176
Mitjana en dies d’espera per a valoracions inicials a Menorca:
117
Mitjana en dies d’espera per a valoracions inicials a Mallorca:
489
Persones pendents de valoració a Eivissa: 306
Persones pendents de valoració a Menorca: 61
Persones pendents de valoració a Mallorca: 1.356
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Palma, 28 de març de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

zanjado el tema ya que considera que dio todas las
explicaciones a la Oficina Anticorrupción" (diari Última Hora,
diumenge 17 i dilluns 18 d'abril).
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3492/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Mobilitat i Habitatge, davant el Ple de la
cambra, sobre els problemes de seguretat de l'estació
intermodal.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2022, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença del conseller del Mobilitat i Habitatge, davant
el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat; i acorda de
sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3517/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre l'estat en què es troba
la realització de l'auditoria a la campanya de vacunació
contra la COVID-19 a la qual es va comprometre el
Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 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 Salut acordi la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum per tal d'informar
sobre el tema indicat.
Motivació del procediment d'urgència: Se sol·licita la
compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum,
Patricia Gómez i Picard davant la Comissió de Salut perquè
doni totes les explicacions sobre l'estat en què es troba la
realització de l'auditoria a la campanya de vacunació contra la
COVID-19 segons es va acordar pel Govern i anunciat davant
el Parlament el passat mes de març de 2021, una vegada
s'hagués arribat el 70% de la població vacunada. La xifra de
població vacunada amb pauta completa és actualment al voltant
del 87% i la Conselleria de Salut i Consum ha anunciat, segons
es publica en alguns mitjans de comunicació que "da por

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Divuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de
les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears que
suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 21 d'abril de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Dissetena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que poden impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament, com la restricció de la mobilitat en
determinats casos i circumstàncies derivades de la COVID-19,
i, en conseqüència, que en són d’aplicació les mesures
excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.
Aquest acord, que constitueix la dissetena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 6 de maig de 2022.
Palma, a 21 d'abril de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Quart
Ordre de Publicació
Les visites rebudes a les dependències del Parlament
s'ajustaran a les normes preventives anteriors.

B)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
sobre les noves mesures derivades del Reial decret
286/2022, de 19 d'abril.
El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret
286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’ús de les
mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19. Aquest reial decret estableix l’ús obligatori de
mascaretes en casos excepcionals, i, de fet, posa fi a la
mascareta en espais interiors.

Cinquè
Es recomana fer un ús responsable de la mascareta i
mantenir una correcta higiene de mans. A aquest efecte, se
seguirà disposant de mascaretes i gel hidroalcohòlic a tots els
edificis i es mantindran totes les mesures preventives a les sales
i als despatxos del Parlament, especialment pel que fa a airejar
les sales de reunions.
Sisè

En l'àmbit laboral, el Reial decret trasllada als responsables
en matèria de prevenció de riscos laborals de cada empresa
l'establiment de mesures preventives que, d'acord amb la
corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, puguin
determinar les pautes més adequades, inclòs l'ús obligatori de
mascaretes.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears podran establir altres mesures específiques sobre
l’activitat parlamentària.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d’abril, oïda la Comissió de seguiment de la COVID-19 i
ateses les recomanacions del servei de prevenció del Parlament
de les Illes Balears, ha adoptat el següent:

Queden derogats els punts tercer i quart del III Pla de
contingència i en tots aquells aspectes s’adequarà a les
prescripcions establertes al Reial decret 286/2022, de 19
d’abril, pel qual es modifica l’ús de les mascaretes durant la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la
normativa concordant.
Setè
Aquest acord entra en vigor dia 21 d’abril de 2022 i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 21 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Acord
Ordre de Publicació

Primer
Amb caràcter general, es pot prescindir de l'ús de les
mascaretes a les sales i als despatxos d’ambdós edificis de la
cambra.
S’estableix l’ús responsable de la mascareta respecte de
funcionaris, personal eventual, diputats i diputades i
treballadors externs que presentin símptomes compatibles amb
la COVID-19 i d’aquelles persones que es puguin considerar
vulnerables.

C)

Segon

Els diputats i les diputades podran ocupar el seu escó a la
Sala de Plens. Es recomana que s’absentin de forma rotatòria
de la Sala quan es prevegi un debat de llarga durada per evitar
així la concentració simultània de tots els membres.

La utilització de la mascareta serà molt recomanable en
aquells espais interiors en què no es garanteixi una ventilació
adequada, no es pugui complir amb la distància de seguretat de
1.5 m o no hi hagi barreres físiques de separació. En concret,
a zones comunes com són els lavabos i els ascensors i a les
reunions no compreses dins l’activitat parlamentària quan
l’ocupació de la sala superi el 80% de la seva capacitat.

Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament
de les Illes Balears sobre l'activitat parlamentària.
La Mesa i la Junta de Portaveus han acordat en sengles
sessions de dia 21 d’abril de 2022 el següent:
Primer

Segon
Amb caràcter general, es pot prescindir de l'ús de les
mascaretes a les sessions plenàries, a les comissions i a les
ponències parlamentàries.

Tercer
La utilització de la mascareta serà recomanable en zones
comunes de l’espai de treball si no es pot mantenir la distància
de seguretat, com són els vestuaris, els menjadors laborals, les
sales de reunions i altres situacions semblants.

S’estableix l’ús responsable de la mascareta respecte de
funcionaris, personal eventual, diputats i diputades, treballadors
externs i públic assistent que presentin símptomes compatibles
amb la COVID-19 i d’aquelles persones que es puguin
considerar vulnerables.
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Tercer
Es recomana airejar amb caràcter previ les sales de sessions
on se celebrin el ple, les comissions o les ponències. Quan sigui
necessari, la Presidència suspendrà la sessió per airejar la sala
de Plens, la Sala Verda o qualsevol altra sala en què se celebri
activitat parlamentària.
Quart
Queda sense efecte l’acord de la Mesa i la Junta de
Portaveus de 17 de setembre de 2021.

reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

Cinquè
Aquest acord entra en vigor dia 25 d’abril de 2022 i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 21 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Sergio Rigo i Martínez, com a personal eventual adscrit
al servei del president del Parlament de les Illes Balears.
El Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament de
les Illes Balears, informa a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que acorda el cessament del Sr. Sergio Rigo i Martínez,
amb DNI núm. ****7486P, com a personal eventual adscrit al
seu servei i que ocupava el lloc de treball de cap de gestió de
Gabinet de Presidència des del dia 21 de juny de 2019,
mitjançant l’escrit RGS núm. 3150/21 de 4 de juny, amb
efectes econòmics i administratius a dia 19 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 del Sr. Sergio Rigo i Martínez, amb DNI núm.
****7486P com a personal eventual adscrit al servei del
president del Parlament de les Illes Balears, que ocupava el lloc
de treball de cap de gestió de Gabinet de Presidència, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 19 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 de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de

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 pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 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, 19 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Sergi Rigo i Martínez, com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Socialista.
La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament del Sr. Sergi Rigo i
Martínez, amb DNI núm.****07486P, com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb unes retribucions de 20.991,26 € anuals amb
una jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
3531/2022 de 19 d’abril de 2022.
La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, declara que el Sr. Sergi Rigo i Martínez realitzarà
funcions de personal eventual i la seva retribució s’adequa a la
seva dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar
a temps complet al Parlament de les Illes Balears.
La Sra. Pilar Cosa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, declara, mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de
dedicació del Sr. Sergi Rigo i Martínez serà a temps complet
tot d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula
la matèria.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
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Resolució
1.El nomenament del Sr. Sergi Rigo i Martínez, amb DNI
núm.****07486P, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del 19 d’abril de 2022
amb unes retribucions corresponents a 20.791,26 € anuals,
modalitat E.
2.La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos

Ginard amb DNI núm. ****1033G com a cap de gestió de
Gabinet de Presidència, amb caràcter de personal eventual i
adscripció funcional a Presidència, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 22 d’abril de 2022.
Es fa constar que en el moment del nomenament el lloc de
treball roman vacant i dotat pressupostàriament.
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 aquests motius, dict la següent

Contra aquesta resolució , que posa fi a la via
administrativa, es poden interposar el recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució
expressa.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 20 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Sergi Domenge i Ginard com a personal eventual
adscrit al servei de Presidència per ocupar el lloc de treball
de cap de gestió de Gabinet de Presidència.
El Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 3539/2022 de
20 d’abril, acorda el nomenament del Sr. Sergi Domenge i
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Resolució
Primer. El nomenament del Sr. Sergi Domenge i Ginard amb
DNI núm. ****1033G, com a cap de gestió de Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, i adscripció
funcional a Presidència, amb efectes econòmics i administratius
de del dia 22 d’abril 2022, i amb unes retribucions
corresponents a 44.848,86 € anuals.
Segon. 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 de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no 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 pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 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, 20 d’abril de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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