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D) RGE núm. 3566/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia
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F) RGE núm. 3568/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
informativa de Formentera, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

G) RGE núm. 3569/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a places laborals,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

H) RGE núm. 3571/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiències d'IB3 Ràdio,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

I) RGE núm. 3572/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a l'EPRTVIB amb
les noves mesures COVID-19, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

J) RGE núm. 3573/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'igualtat de l'Ens Públic de
Radiotelevisió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

K) RGE núm. 3574/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de les festes
tradicionals de Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8745

L) RGE núm. 3666/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
internalització, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8746

M) RGE núm. 3668/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equip directiu
de l'EPRTVIB IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8746
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3544/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lectoescriptura, davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 8746

B) RGE núm. 3671/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a un funcionariat d'acord amb les
necessitats de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 8747

C) RGE núm. 3680/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció lectora en la infància i la joventut de les Illes Balears,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 8748

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 1365 i 1387/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de peticions d'adquisició de places turístiques que han tengut entrada l'any 2021 i a nombre de places
turístiques i d'estades turístiques en habitatges que s'han donat de baixa durant 2020 i 2021. 8749

B) A la Pregunta RGE núm. 2208/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a
ingressos per publicitat a IB3 durant l'exercici pressupostari 2021. 8749

C) A la Pregunta RGE núm. 2229/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la presidenta del Govern. 8749

D) A la Pregunta RGE núm. 2230/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. 8749

E) A la Pregunta RGE núm. 2231/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 8750

F) A la Pregunta RGE núm. 2232/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. 8750

G) A la Pregunta RGE núm. 2233/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. 8750

H) A la Pregunta RGE núm. 2234/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera d'Afers Socials i Esports. 8750

I) A la Pregunta RGE núm. 2236/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera de Salut i Consum. 8750

J) A la Pregunta RGE núm. 2238/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de Medi Ambient i Territori. 8750

K) A la Pregunta RGE núm. 2239/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 8751

L) A la Pregunta RGE núm. 2240/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de Mobilitat i Habitatge. 8751

M) A les Preguntes RGE núm. 2257 a 2261/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments provocada per
la COVID-19 (1 a 5). 8751

N) A les Preguntes RGE núm. 2262 i 2263/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (1 i 2). 8752

O) A les Preguntes RGE núm. 2270, 2271 i 2319/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a nombre d'habitatges plurifamiliars que han presentat declaració responsable per fer estada turística des de
l'entrada en vigor de la Llei 6/2017, a nombre de places d'estades turístiques en habitatges plurifamiliars que caducaran entre 2022 i
2026 i a places d'estades turístiques d'habitatges plurifamiliars a zones madures. 8752

P) A la Pregunta RGE núm. 2414/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pla d'emergències de l'Ajuntament de Palma. 8752
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Q) A les Preguntes RGE núm. 2420 i 2421/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a al·legacions a les modificacions del Reglament general de costes. 8752

R) A la Pregunta RGE núm. 2422/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
de les "casetes de vorera" a l'illa de Menorca. 8752

S) A la Pregunta RGE núm. 2483/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
publicitat en català a IB3. 8753

T) A la Pregunta RGE núm. 2500/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços respecte dels
acords de la primera cimera Illes Balears-Comunitat Valenciana. 8753

U) A la Pregunta RGE núm. 2506/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació
econòmica al GOB Menorca per a la publicació i l'edició del llibre de pintura infantil La platja és viva. 8753

V) A les Preguntes RGE núm. 2524 a 2526/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pagament a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per les actuacions a l'estació depuradora d'aigües residuals
de Ferreries, a cost de diverses actuacions i a trasllat dels llots de la depuradora de Ferreries a un dipòsit de seguretat de la península.

8753

W) A la Pregunta RGE núm. 2527/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avaries a les instal·lacions de depuració que causen impacte a Sa Platja Gran de Ciutadella. 8753

X) A la Pregunta RGE núm. 2528/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació i millora de les instal·lacions de depuració a Sa Platja Gran de Ciutadella. 8754

Y) A la Pregunta RGE núm. 2529/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de revisió de millora a diverses instal·lacions de depuració a Ciutadella. 8754

Z) A la Pregunta RGE núm. 2541/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la
Consellera d'Afers Socials i Esports amb la Rafa Nadal International School. 8754

AA) A la Pregunta RGE núm. 2560/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de
la Consellera de Model Econòmic, Turisme i Treball amb la Rafa Nadal International School. 8754

AB) A la Pregunta RGE núm. 2561/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8754

AC) A la Pregunta RGE núm. 2562/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8754

AD) A les Preguntes RGE núm. 2563 i 2572/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8755

AE) A la Pregunta RGE núm. 2564/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8755

AF) A la Pregunta RGE núm. 2565/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8755

AG) A la Pregunta RGE núm. 2567/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8755

AH) A les Preguntes RGE núm. 2568 i 2578/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8755

AI) A les Preguntes RGE núm. 2569 i 2579/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats (I i II). 8755

AJ) A la Pregunta RGE núm. 2571/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756

AK) A la Pregunta RGE núm. 2573/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756
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AL) A la Pregunta RGE núm. 2575/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756

AM) A la Pregunta RGE núm. 2577/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756

AN) A la Pregunta RGE núm. 2580/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756

AO) A la Pregunta RGE núm. 2581/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8756

AP) A la Pregunta RGE núm. 2582/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8757

AQ) A la Pregunta RGE núm. 2583/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats. 8757

AR) A la Pregunta RGE núm. 2612/22, de la diputada Gloria Pilar Santiago i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a servei d'ambulància a Sant Josep de Sa Talaia. 8757

AS) A la Pregunta RGE núm. 2615/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (I). 8757

AT) A la Pregunta RGE núm. 2616/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (II). 8757

AU) A la Pregunta RGE núm. 2617/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris (III). 8758

AV) A la Pregunta RGE núm. 2673/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida
econòmica per pagar la compensació prevista en el Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, al sector del transport públic de viatgers per
carretera de 2021. 8758

AW) A la Pregunta RGE núm. 2735/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de places turístiques que s'han adquirit de forma onerosa d'ençà que és obligatòria l'adquisició de places per obrir-ne
de noves. 8758

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3548/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora de l'Advocacia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la nota jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte de proposició de
llei de la reserva de la biosfera de Menorca. 8759

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14587/21. 8759

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14470/21. 8759
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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
12 d'abril de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3243/22, relativa a política de resposta als efectes de la
guerra a Europa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell

El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 2752/22, relativa a mesures urgents per a les
famílies i empreses de les Illes Balears davant els efectes de la
inflació i de l'agressió militar de Rússia a Ucraïna, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a reduir l'impost especial als hidrocarburs previst
a l'article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d'impostos especials, als nivells mínims d'imposició
aplicables als carburants, ressenyats a l'Annex I de la
Directiva 2003/96/CE del Consell de 27 d'octubre de 2003,
de manera provisional i mentre duri l'excepcional situació
de preus.

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a renunciar a l'augment general de la fiscalitat
dels hidrocarburs proposat pel Comitè d'Experts, que
perjudica greument l’economia tant de les famílies com el
nostre teixit empresarial.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a incrementar i/o
complementar les quanties i el nombre de beneficiaris de
l’anomenat bo social tèrmic i de la resta d’ajuts que puguin
existir per tal de pal·liar la pobresa energètica que pateixen
les llars més vulnerables de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
d'Espanya que no dugui a terme l’harmonització fiscal, que
no és més que una pujada d'impostos a les comunitats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació al Congrés dels Diputats que,
en el marc del que preveu el Reglament de la cambra,
s'agiliti al màxim la tramitació de la Llei de Règim Fiscal
Especial de les Illes Balears, ja en tramitació, perquè sigui
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aprovada amb urgència per pal·liar el sobrecost afegit de la
insularitat que sofreixen les empreses, els autònoms i les
famílies de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a prorrogar dos
anys els terminis de devolució dels crèdits de les línies de
l’ICO i de l’ISBA concedits durant la pandèmia a les
empreses de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a fer les gestions
necessàries per tal de suspendre temporalment el topall que
suposa la regla mínimis, per tal de poder compensar el
sobrecost del transport de mercaderies a Balears i la resta
de sobrecosts que pateixen els sectors més afectats per
l’escalada de preus. Al mateix temps, s’insta el Govern
d’Espanya a ampliar les partides pressupostàries
corresponents i plantejar la modificació de l’article 11 del
Reial decret llei 4/2019, del Règim Especial de les Illes
Balears, per tal que les bonificacions del transport aeri i
marítim de mercaderies arribin fins al 100% dels costs.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a habilitar noves línies
d’ajudes directes per als sectors afectats per l’escalada de
preus dels hidrocarburs i molt especialment el sector
agrícola, ramader i pesquer, el transport tant de mercaderies
com de passatgers o la distribució, entre d’altres. Al mateix
temps, s’insta també el Govern d’Espanya a bonificar,
almenys parcialment, les cotitzacions socials, pel que fa als
treballadors tant per compte propi com per compte aliè, dels
sectors econòmics esmentats prèviament.

A la seu del Parlament, 12 d'abril 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 5

d'abril de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2675/22, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a política general del Govern en relació amb la mediació
familiar.

Actuà com a interpelAlant la diputada Catalina Pons i Salom
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Afers Socials i Esports. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

d'abril de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 901/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques
mitjançant grans lots.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 27 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 5
d'abril de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 3155/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'ordenació urbana de Palma i mobilitat, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

B) RGE núm. 3146/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvi de criteri del Govern central en relació amb el
Sàhara Occidental, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

C) RGE núm. 3156/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de la
xarxa de transport d'energia elèctrica 2021-2026, que contestà
el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

D) RGE núm. 3151/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat turística en Setmana Santa, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 3152/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escola d'hostaleria a
Ciutadella, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

F) RGE núm. 3160/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comportament de l'¡ocupació per a aquesta temporada, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
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G) RGE núm. 3154/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Via Verda
d'Alaró, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

H) RGE núm. 3287/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes
al lloguer de 2021, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

I) RGE núm. 3159/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als
refugiats que venen a les Illes Balears procedents d'Ucraïna,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

J) RGE núm. 3150/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres del nou centre integrat
d'FP a Ciutadella, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

K) RGE núm. 3145/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ordenació urbanística detallada i executable dels terrenys de
Son Busquets a Palma per fer habitatge assequible, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 3199/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a campanya
IBDona, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

M) RGE núm. 3162/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
adequació de les mesures (Decret llei 2/2022) per impulsar
l'economia de les nostres illes, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 3288/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos
dels ciutadans de les Illes Balears davant el Govern del Sr.
Sánchez, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

O) RGE núm. 3149/22, de la diputada Patricia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels torrents de
Ferreries, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

P) RGE núm. 3147/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cartells
exposats a l'estació intermodal per l'IBDona, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Q) RGE núm. 3158/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya a
l'estació intermodal per l'IBDona, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

R) RGE núm. 3157/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi de
les empreses de manteniment i reparació d'embarcacions, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

S) RGE núm. 3366/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política mediambiental
de Palma pel que fa als abocaments d'aigües residuals, que
contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

T) RGE núm. 3454/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de xibius,
para-sols i gandules, que contestà el conseller de Medi Ambient
i Territori.

U) RGE núm. 3353/22, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a control i erradicació de les serps invasores
a les illes d'Eivissa i Mallorca, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.

V) RGE núm. 3361/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
a prendre pel tema d'abusos a menors tutelats, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

W) RGE núm. 3372/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deduccions fiscals autonòmiques a la campanya de la Renda
2021, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

X) RGE núm. 3373/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·lectivitat balear associada a l'exterior, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Y) RGE núm. 3363/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment de l'acord en relació amb els creuers a Palma,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

Z) RGE núm. 3365/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge a Eivissa, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

AA) RGE núm. 3364/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les festes
de Sant Joan a Ciutadella, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

AB) RGE núm. 3369/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a préstecs a les
benzineres, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.
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AC) RGE núm. 3370/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a
l'estació intermodal de Palma, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

AD) RGE núm. 3360/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a automatització de
la comporta entre l'EDAR i la bassa de reg de Formentera, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

AE) RGE núm. 3354/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a fixació de les condicions
bàsiques de les rutes marítimes de les Illes Balears onze anys
després de l'aprovació de la Llei d'ordenació del transport
marítim, que contestà la presidenta del Govern de els Illes
Balears.

AF) RGE núm. 3352/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de l'avantprojecte de llei de benestar animal estatal,
que contestà la presidenta del Govern de els Illes Balears.

AG) RGE núm. 3362/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a missió
especial del Parlament Europeu desplaçat a Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 3374/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,  relativa a mesures
econòmiques per als autònoms, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 3371/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'emprenedoria
a les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

d'abril de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 2905/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria de
família, amb el resultat següent: 
• Punts 1 a 4, 5.1, 5.3, 6 i 9: vots emesos 54, vots a favor 24,

vots en contra 30 i abstencions 0.
• Punt 5.2: vots emesos 54, vots a favor 26, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punts 7 i 8: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en contra

30 i abstencions 0.
• Punt 10: vots emesos 54, vots a favor 25, vots en contra 29

i abstencions 0.
• Punt 11: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 30

i abstencions 3.

• Punts 12.1 i 12.2: vots emesos 54, vots a favor 17, vots en
contra 30 i abstencions 7.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

d'abril de 2022, rebutjà els Punts 1 a 5 de la Moció RGE núm.
3243/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de
resposta als efectes de la guerra a Europa, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 28

i abstencions 6.
• Punts 2 a 5: vots emesos 54, vots a favor 27, vots en contra

28 i abstencions 0.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

d'abril de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2659/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
per pal·liar els efectes de la inflació i de l'increment dels preus
dels carburants, gas i electricitat: deflactar tarifa IRPF i
rebaixar IVA dels carburants, gas i electricitat, amb el resultat
següent: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 30 i
abstencions 0.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

d'abril de 2022, rebutjà els Punts 2, 6, 7 i 13 a 16 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2752/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents per a les
famílies i empreses de les Illes Balears davant els efectes de la
inflació i de l'agressió militar de Rússia a Ucraïna, amb el
resultat següent: 
• Punts 2, 7 i 13 a 16: vots emesos 54, vots a favor 24, vots

en contra 30 i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 30

i abstencions 3.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 3149, 3147, 3158 i 3157/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2022, quedaren ajornades, a petició del Govern
de les Illes Balears, les preguntes RGE núm. 3149, 3147 i
3158/22, presentades per les diputades Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares i Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a neteja dels
torrents de Ferreries, a cartells esposats a l'estació intermodal
per l'IBDona i a campanya a l'estació intermodal de l'IBDona,
respectivament.

Així mateix, quedà ajornada la pregunta RGE núm.
3157/22, atès l'assentiment de la cambra, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a crisi de les empreses de manteniment i reparació
d'embarcacions.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4880/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2022, no prengué en consideració, per  22 vots
a favor, 28 en contra i 3 abstencions, la proposició de llei
esmentada, de modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de
suport a les famílies, i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Compareixença RGE núm. 2736/22,

del vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica, sobre el Pla
d'inversions de transició energètica de les Illes Balears

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2022, quedà ajornada, per assentiment, la
compareixença esmentada, atesa l'absència del vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Ajornament de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 3368/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2022, quedà ajornada la pregunta esmentada,
atès l'assentiment de la cambra, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nomenament de l'equip d'IB3.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E) 
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la
crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra
a Ucraïna (RGE núm. 3221/22).
 

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 12 d’abril de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 4/2022, de 30
de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents
per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de
la guerra a Ucraïna (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
44 de 31 de març de 2022).

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F) 
No-tramitació com a projecte de llei pel procediment

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
12 d’abril de 2022, acordà, per 27 vots a favor, 28 en contra i
cap abstenció, que el decret llei 4/2022, esmentat no es tramitàs
com a projecte de llei pel procediment d'urgència.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3727/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
instal·lacions de servei de temporada a les platges de les
Illes Balears (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general del Govern pel que fa a les instal·lacions de servei de
temporada en les platges de les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Les instal·lacions de
servei de temporada suposen un incentiu més per al turisme,
principal font d'ingressos de la nostra comunitat, i alhora
proporcionen un servei a les platges on s'ubiquen i generen
nombrosos llocs de feina en un moment de crisi com la que
patim. És innegable que és necessari trobar un equilibri entre
la protecció de l'entorn i el servei que aquestes instal·lacions
proporcionen, però davant la imminent temporada turística i les
restriccions que per part de les administracions estan patint
aquestes instal·lacions es fa necessari i urgent que el Govern
doni complida informació a la cambra de la seva política al
respecte.

Palma, a 25 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3533/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
auditoria a la campanya de vacunació contra la COVID-19
a les Illes Balears.

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

El mes de març de 2021, fa un any, es va anunciar "l'acord
subscrit entre els socis de Govern" de formalitzar una comissió
ètica i realitzar, des del Govern, una auditoria envers la
campanya de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears
un cop s'hagués assolit la vacunació del 70% de la població
diana, amb l'objecte de verificar el correcte compliment dels
protocols establerts.

Se sol·licita:

1. L'estat en què es troba aquest informe de l'auditoria
anunciada especificant:

- Data d'inici de l'informe i, si n'és el cas, data de la seva
finalització.

- Data de constitució i de les reunions de la comissió ètica.
- Nombre de participants i llistat dels membres que la

componen (noms i funcions, càrrecs de responsabilitat).
- Nom dels responsables de realitzar l'informe d'auditoria i

les seves funcions orgàniques.

2. Justificació del perquè, havent-se assolit la pauta completa
a més del 83% i, aleshores, superat el 70% de la població, no
s'ha presentat per part del Govern el resultat de l'auditoria tal i
com es va anunciar.

Palma, a 19 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 3679/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya de vacunació contra la grip a les Illes Balears.

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

Donat que l'impacte de la grip s'està veient durant els mesos
de març i abril, que sembla un canvi de patró i que la campanya
de vacunació comença el mes de novembre.

Davant la possible pèrdua d'eficàcia de l'efecte de la vacuna
per a persones vacunades al principi de la campanya.

Quin és el protocol actual del Servei de Salut i de la
Conselleria de Salut i Consum per a la campanya de vacunació
de la grip davant aquesta situació de canvi de comportament i
la possible saturació als centres de salut d'Atenció Primària?
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Quin és el nombre de població vacunada des de l'inici de la
campanya?

Quina és l'estratègia de vacunació (format, planificació,
divulgació, espais...) per convocar el conjunt de la població,
especialment aquella de major risc, a vacunar-se contra la grip?

Quin és el pressupost destinat a la campanya 2021-2022 per
a l'adquisició de vacunes de la grip?

Palma, a 22 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 27 d'abril de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3750/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació per a
aquest estiu.

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.

La massificació que es preveu per a aquest estiu és positiva
o negativa?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 3751/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a instal·lacions de temporada a les platges de
Balears.

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

Sra. Presidenta, creu que les platges de Balears han de
disposar d'instal·lacions de temporada adequades i ja
autoritzades a l'inici de temporada?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 3752/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a arribada massiva de cotxes de
lloguer provinents de la península.

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.

Quines actuacions fa comptes fer el Govern davant
l'arribada massiva de cotxes de lloguer provinents de la
península?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 3753/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a percepció de
la conselleria sobre necessitats  mediambientals específiques
per a l'illa de Menorca.

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

Sr. Mir, fins a quin punt la consideració de Reserva de la
Biosfera significa la necessitat d'un tractament diferenciat de
l'illa de Menorca quant a política mediambiental, a judici
d'aquesta conselleria?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

E)
RGE núm. 3754/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
innovació a les Illes Balears.

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

Sr. Vicepresident, com valora el resultat de les polítiques
d'impuls a la innovació aplicades des de la seva conselleria?
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Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 3755/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
polítiques mediambientals.

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, creu que les polítiques mediambientals del
seu govern són compatibles amb la creació d'ocupació i el
desenvolupament econòmic?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 3756/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a estació intermodal.

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

Sr. Marí, manté que l'estació intermodal és segura?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

H)
RGE núm. 3757/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diàleg i consens amb el sector primari.

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. Miquel Mir, pensa practicar el Govern diàleg i consens
amb el sector primari integrat per caçadors, pescadors i
agricultors, entre d'altres?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

I)
RGE núm. 3758/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini per ser atès per un especialista metge en cita
preferent.

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

Considera el Govern que set mesos és un termini adequat
per ser atès per un especialista metge en cita preferent?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

J)
RGE núm. 3759/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitat de
l'IBAVI.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora l'agilitat
de l'IBAVI?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 3760/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de la moratòria de places turístiques.

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

Sr. Conseller de Turisme, contempla la possibilitat
d'eliminar la moratòria de places turístiques en la tramitació de
la llei?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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L)
RGE núm. 3761/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
transport adaptat per als usuaris de la residència i del
centre de dia de Sa Serra a Eivissa.

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

Sra. Consellera d'Afers Socials, quan té previst recuperar el
servei retallat de transport adaptat per als usuaris de la
residència i del centre de dia de Sa Serra a Eivissa?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 3762/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre pobresa a les Illes Balears.

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

És conscient el Govern de les darreres dades sobre pobresa
a les Illes Balears?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 3763/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per millorar les dades en relació amb les qualificacions de
la selectivitat (PBAU) a les Illes Balears.

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

Quines actuacions concretes ha fet el Govern per millorar
les dades relatives a les qualificacions de les proves de
selectivitat (PBAU) a les Illes Balears?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 3764/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decreixement turístic o turisme sostenible de qualitat.

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,
decreixement turístic o turisme sostenible de qualitat?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

P)
RGE núm. 3765/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
sanitat pública a les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, com valora la situació de la sanitat pública
a les Illes Balears a dia d'avui?

Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 3766/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
limitacions del Govern en l'àmbit del turisme versus
recuperació econòmica.

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, considera que les limitacions proposades
pel Govern en l'àmbit del turisme són la solució per a la
recuperació econòmica?

Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2022, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3528/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
tarifes publicitàries més econòmiques als anunciants en
català a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, pot confirmar i explicar la raó per la qual
s'aplicaran tarifes publicitàries més econòmiques als anunciants
en català a IB3?

Palma, a 19 d'abril de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 3551/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a programació d'IB3 Ràdio i Televisió
durant la temporada estival, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, minvarà el nombre de programes a la graella
d'IB3 Ràdio i Televisió durant la temporada estival?

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 3554/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a per què no
es poden veure per l'aplicació o web d'IB3 els programes
que s'acaben d'emetre, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per què no es poden veure per l'aplicació o web d'IB3 els
programes que s'acaben d'emetre?

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D)
RGE núm. 3566/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denúncia presentada pel comitè d'empresa en
relació amb el responsable de projectes de la subcontracta
Dalton, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa el director general d'IB3 sobre la
denúncia presentada pel comitè d'empresa que afirma que el
responsable de projectes de la subcontracta Dalton ocupi una
plaça fixa a la plantilla?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

E)
RGE núm. 3567/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llibertat per conformar l'equip del director
general d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, tendrà llibertat vostè, un cop reelegit director
general d'IB3, per conformar el seu equip?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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F)
RGE núm. 3568/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cobertura informativa de Formentera, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba la cobertura informativa de
Formentera?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 3569/22, del diputat Miquel Ensenyat i

Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a places laborals, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Ara per ara estan cobertes totes les places laborals tant a la
concessionària d'informatius com al mateix ens?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 3571/22, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiències d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Com valora les dades d'audiències d'IB3 Ràdio de la
primera onada de 2022 de l'Estudi General de Mitjans?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

I)
RGE núm. 3572/22, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
canvis a l'EPRTVIB amb les noves mesures COVID-19,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins canvis efectuarà l'EPRTVIB amb les noves mesures
COVID-19 aplicades des de dia 20 d'abril?

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich

J)
RGE núm. 3573/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'igualtat de
l'Ens Públic de Radiotelevisió, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quin punt de la seva confecció es troba el Pla d'igualtat
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur

K)
RGE núm. 3574/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de
les festes tradicionals de Menorca, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Amb l'esperat anunci de la tornada de les festes tradicionals
a Menorca, quin seguiment es prepara des de l'EPRTVIB?

Palma, a 21 d'abril de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch



8746 BOPIB núm. 153 -  29 d'abril de 2022

L)
RGE núm. 3666/22, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a internalització, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quin punt es troba el procés d'internalització a l'ens
públic?

Palma, a 21 d'abril de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

M)
RGE núm. 3668/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
equip directiu de l'EPRTVIB IB3, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, a la seva segona etapa al front de la Direcció
General de l'EPRTVIB veurem la continuïtat de l'equip directiu
i dels càrrecs de lliure designació que hi ha actualment a
l'organigrama?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'abril de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3544/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
lectoescriptura, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

L'aprenentatge de la lectura és un pilar bàsic de l'educació.
La lectura és una destresa bàsica per a l'adquisició de
coneixement, però és un procés gradual que necessita per part
dels infants una inversió important de temps i pràctica. En
línies generals, es considera que els nins de 6 o 7 anys ja saben
llegir, entenent com a tal convertir les grafies en sons, però no
tots dominen la lectura de la mateixa manera. Segons el
baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya
2021, malgrat que el nivell de lectura infantil és elevat, un
16,3% de l'alumnat entre 6 i 9 anys no llegeix llibres que no
siguin de text. Per altra banda, els que sí que ho fan dediquen
3 hores de lectura a la setmana.

És una tasca on les famílies juguen un paper fonamental:
motivar els nins i les nines perquè desenvolupin una visió
positiva cap a la lectura, fomentar l'hàbit i facilitar lectures
d'acord amb la seva edat i interessos. Des d'aquest punt de vista
trobam que el 24,1% dels menors de 6 anys no tenen ningú de
la família que els llegeixi contes. Un fet que ineludiblement
està relacionat amb la barrera que suposen el nivell econòmic
i l'educatiu, com indica l'Organització per la Cooperació i el
Desenvolupament (OCDE) i el mateix baròmetre. I és que,
malgrat que en tots els nivells hi ha hagut augment des del
2020, per nivells d'estudis, el 85,9% de la població amb estudis
universitaris llegeix en el seu temps lliure. El percentatge
davalla fins al 61,8% entre els que tenen estudis secundaris i
fins al 39,8% entre la població que només ha cursat estudis
primaris.

La comprensió lectora és un pilar bàsic a l'aprenentatge de
totes les àrees curriculars de l'educació primària i secundària,
no només a les assignatures relacionades amb la llengua.
Dominar la lectura significa desenvolupar una sèrie
d'estratègies que es van perfeccionant amb el temps fins que
s'aconsegueix llegir amb fluïdesa i comprensió. I és que és en
l'etapa d'educació primària on els infants viuen una autèntica
revolució intel·lectual, ja que passen d'aprendre a llegir a
aprendre llegint. Un procés que es consolida precisament al
segon cicle d'educació primària i es manifesta a totes les àrees
del coneixement, per exemple a la resolució de problemes a
l'àrea de matemàtiques, on una manca de comprensió lectora
esdevé un vertader obstacle en l'aprenentatge.

És, per tant, necessari fomentar aquest hàbit especialment
entre l'alumnat que no disposa d'un entorn socioeconòmic
familiar que li faciliti aquesta tasca. El mateix informe PISA de
2018 mostra que una petita estona diària de lectura té impacte
en l'alfabetització dels joves. La lectura freqüent, en tasques
sol·licitades des del centre escolar, de textos de ficció i de
textos més extensos té una associació positiva amb el rendiment
en lectura a la majoria de països i economies. En el cas
d'Espanya, els estudiants que van indicar llegir llibres de ficció
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2 o més vegades durant els darrers 7 mesos, van obtenir 7 punts
més a la prova de lectura en comparació amb els estudiants que
no van manifestar aquesta dedicació. Així mateix, els estudiants
que havien llegit textos llargs (101 pàgines o més) a les tasques
escolars, van aconseguir 31 punts més en lectura que aquells
que van declarar llegir textos més curts (10 pàgines o menys),
tot plegat havent descomptat les diferències provocades pel
perfil socioeconòmic dels estudiants, els centres educatius i el
gènere de l'alumnat. Per altra banda, també ens indica que,
malgrat el plaer per la lectura entre els joves de 15 anys ha
crescut al nostre país a diferència de la majoria de països de
l'OCDE, hi ha un 43% que està d'acord o molt d'acord amb la
frase "només llegesc si ho he de fer".

El compromís amb el suport a la lectura des de les nostres
institucions és ferm. Des del Pla de foment de la lectura
2021-2024 amb el lema "Lectura Infinita" posat en marxa pel
Ministeri de Cultura i Esport, amb l'objectiu que va més enllà
d'aconseguir incrementar els hàbits de lectura. Partint de la idea
que llegir és un bé per a tota la societat des de diferents àmbits:
la sostenibilitat, la salut mental, el progrés o la construcció
d'una societat crítica. Un element fonamental des del punt de
vista sociosanitari, econòmic i educatiu a la qual qualsevol
societat amb ambició li ha d'atorgar un paper prioritari per una
economia basada en la informació i la seva transformació en
coneixement. Cal sumar-hi el Pla de suport a la lectura i
l'escriptura del Govern de les Illes Balears, els plans de foment
de la lectura de consells insulars i ajuntaments així com la
fundació Mallorca Literària o el fenomen social i literari que
suposen els diversos clubs de lectura de les Illes Balears.

En concret, la lectura col·lectiva d'aquests clubs augmenta
(o genera) la motivació per llegir, afavoreix la comprensió
lectora i el sentit crític, potencia la confiança i l'autoestima,
promou l'empatia, contribueix amb el coneixement i
l'exploració de nous gèneres literaris i propicia amistats noves.
En aquest context, iniciatives com la de l'Ajuntament de
Corunya, amb un programa municipal de reforç educatiu en
lectoescriptura per disminuir el fracàs escolar de l'alumnat
resulten molt interessants. Dirigit a alumnat d'educació primària
amb dificultats d'aprenentatge i/o desavantatge educatiu, és un
taller per a la intervenció en les dificultats del llenguatge i
l'escriptura per prevenir, reduir i readaptar les dificultats en
l'àmbit del llenguatge expressiu-cognitiu, la parla i la
lectoescriptura que puguin presentar els nins i les nines entre
els 5 i els 11 anys. El taller es realitza a centres cívics amb una
freqüència d'un dia a la setmana amb una duració de 2 hores
per sessió amb un màxim de 6 participants i 2 docents a partir
de 5 participants. Té per objectius adquirir una competència
adient en lectoescriptura; augmentar la motivació en el procés
d'aprenentatge i desenvolupament de les habilitats i tècniques
d'estudi necessàries; afavorir la igualtat d'oportunitats,
proporcionar els recursos pedagògics i habilitats que
afavoreixin el rendiment escolar de l'alumnat; reduir les taxes
d'abandonament i fracàs escolar del sistema educatiu; així com
combatre l'absentisme escolar i millorar la convivència a
l'àmbit educatiu; implicar les famílies en l'educació de l'alumnat
i en els processos d'aprenentatge i promoure la normalització
i la integració social i cultural.

Per això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instaurar un programa de reforç educatiu de
lectoescriptura en els primers cursos de primària en el marc del
Programa d'Acompanyament Escolar (PAE).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una prova pilot d'intervenció en les
dificultats específiques d'aprenentatge de la lectura.

Palma, a 20 d'abril de 2022
Els diputats
Carles Bona i Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel  Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 3671/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a un funcionariat
d'acord amb les necessitats de les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La greu dificultat en
què es troben les plantilles de funcionaris per donar un servei
de qualitat al ciutadà provocada per la contínua i persistent
manca de personal funcionarial fa necessari i urgent el debat i
votació d'aquesta iniciativa al més aviat possible.

Fa temps que les condicions laborals dels treballadors
públics necessiten una actualització. Mentre que els salaris de
polítics i alts càrrecs del Govern espanyol pugen fins a 7,5
punts, els dels treballadors públics han estat congelats o pujats
el mínim. L’executiu espanyol ha deixat enlaire el poder
adquisitiu de 2,7 milions de funcionaris arreu de l'estat
espanyol.

A les Illes, on es calcula que hi ha uns 46.000 funcionaris,
la situació encara és pitjor. Per una banda, el fet insular fa que
l’accés a l’habitatge, el preu del combustible i les despeses
diàries, entre d'altres, siguin molt superiors a les de la mitjana
estatal i, per altra banda, el complement de residència per als
treballadors públics que fan feina a les Illes Balears no
s'actualitza des de l'any 2007, el que es tradueix en una pèrdua
de poder adquisitiu substancial dels treballadors públics illencs,
que fa que sigui poc atractiu per als funcionaris forans venir a
fer feina a l’arxipèlag balear. Tot això provoca una manca de
personal que deixa les plantilles amb molts de llocs de feina
sense cobrir, el que repercuteix en la qualitat final del servei
que rep el ciutadà balear.
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La situació encara empitjora quan parlam de Menorca,
Eivissa o Formentera, on els preus es disparen encara més per
mor de la doble i triple insularitat.

Metges, infermeres, tècnics sanitaris, docents, policies
(nacional, local i Guàrdia Civil), així com el conjunt de
funcionariat públic estan en clar desavantatge, i no només ells,
sinó tota la ciutadania balear, destinatària final dels seus
serveis.

Per posar-ne alguns exemples, es calcula que manquen 300
infermeres per cobrir les plantilles i unes 3.000 per arribar a la
mitjana europea.

Cos Nacional de Policia. En manquen 200. El catàleg és
obsolet i insuficient per donar sortida a les necessitats actuals
de la població, fixa i flotant.

Guàrdia Civil. Manquen 700 guàrdies civils. Al col·lectiu
minvat que tenim s’han d’afegir també els turistes en temporada
alta i el fenomen migratori. En el cas d’Eivissa, la plantilla es
troba per davall del 50%.

Tècnics d’infermeries i tècnics sanitaris. Falten entre 400 i
600 professionals.

Pel que fa al col·lectiu de metges es calcula que com a
mínim es necessitarien 820 professionals més: 350 a Atenció
Primària i 470 a atenció hospitalària. En el sector sanitari hi ha
també un problema afegit: la gran quantitat de metges no
homologats.

Educació pública: 3.500 vacants de plantilla sense cobrir.

Però és que en falten a tots els àmbits. Agència Tributària,
jutjats, SEPE, marina mercant, Trànsit, Demarcació de Costes,
Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal de
Meteorologia, Defensa, entre d’altres. En total les Illes Balears
pateixen un dèficit de treballadors de 7.600 efectius,
aproximadament.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a actualitzar el complement d'indemnització per
residència dels treballadors públics que depenen de l’Estat i fan
feina a les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar el complement d'indemnització per
residència dels treballadors públics que depenen del Govern
autonòmic i fan feina a les Illes Balears.

Tercer. El Parlament insta el Govern d’Espanya i el Govern de
les Illes Balears a revisar i augmentar, si s'escau, les plantilles
de funcionaris de les Balears, tenint en compte la població
flotant de l’arxipèlag, el fenomen migratori i la realitat actual
de la societat multicultural balear, que ha crescut de manera
significativa la darrera dècada.

Palma, a 22 d'abril de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 3680/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a promoció lectora en la infància i la joventut de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

Acostar la lectura a la societat de les Illes Balears és un dels
reptes més importants de les administracions públiques.

A la nostra joventut i infància se'ls ha d'inculcar la
importància de créixer amb els llibres. És important que
l'enriquiment cultural a través de la lectura acompanyi el seu
camí i experiència de vida.

La lectura enriqueix el pensament i estén la capacitat de
reflexió, comprensió i crítica. Per això, les polítiques públiques
a aplicar han d'anar encaminades a promoure i potenciar l'hàbit
lector dins de la ciutadania de les Illes Balears des d'edats
primerenques.

L'article 44.1 de la Constitució Espanyola disposa que els
poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura.
L'existència d'un règim d'ajudes públiques destinat a la
promoció lectora es justifica per ser la lectura "una eina bàsica
per al desenvolupament de la personalitat i també com a
instrument per a la socialització; és a dir, com a element
essencial per a la capacitació i la convivència democràtica, per
a desenvolupar-se en societat", tal com s'estableix en el
preàmbul de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del
llibre i de les biblioteques.

És per això que des del Govern dels Illes Balears s'han de
reactivar aquests mecanismes, adequant-los a la realitat actual,
promovent el foment de la lectura en tots els seus vessants, així
com l'establiment de sinergies entre els centres escolars i les
administracions públiques, per dur a terme iniciatives de
col·laboració conjuntes que potenciïn el consum dels llibres en
el conjunt de la ciutadania de les Illes Balears, especialment
entre els menors.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa el programa "Tria un llibre en
complir 6 anys"; una iniciativa que garanteix que els nens i les
nenes puguin adquirir de manera gratuïta un llibre de la seva
elecció en complir sis anys.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar i dotar progressivament de més fons el
programa d'especialització del professorat en el
desenvolupament de la competència lectora i el foment lector,
perquè els docents comptin amb les eines necessàries per poder
inculcar en l'alumne l'hàbit de la lectura.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redissenyar i incrementar el finançament de les
biblioteques d'aula i de centre, amb l'objectiu que tots els
centres educatius sostinguts amb fons públics de la comunitat
autònoma comptin amb instal·lacions apropiades com
biblioteques escolars.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar de manera equitativa aquelles obres
literàries d'autors residents a les Illes Balears, escrites en les
dues llengües oficials de la comunitat autònoma.

5. El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar accions de promoció lectora en ambdues
llengües oficials entre el públic en general, particularment a
través de l'organització de trobades, festivals literaris i la
creació de nous espais de lectura, entre altres.

Palma, a 22 d'abril de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 1365 i 1387/22, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de peticions
d'adquisició de places turístiques que han tengut entrada
l'any 2021 i a nombre de places turístiques i d'estades
turístiques en habitatges que s'han donat de baixa durant
2020 i 2021.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració

competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 28 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2208/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a ingressos per publicitat a IB3
durant l'exercici pressupostari 2021.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2229/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la presidenta del Govern.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 9 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2230/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-144.pdf#page=70
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=50
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Palma, 23 de març de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2231/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 9 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2232/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2233/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,

són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 28 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2234/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la consellera d'Afers Socials i Esports.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 28 de març de 2022
la consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2236/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la consellera de Salut i Consum.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2238/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
el conseller de Medi Ambient i Territori.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=52
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A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 31 de març de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2239/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2240/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de coneixements de llengua catalana que té
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

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

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 2257 a 2261/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a convocatòria d'ajuts de
l'any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca davant
la crisi de subministraments provocada per la COVID-19
(1 a 5).

1. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al
BOIB, que va ser dia 10 de març. Si la sol·licitud d’ajuda o
qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneixen
els requisits assenyalats, es requerirà a la persona interessada
que esmeni el defecte o aporti la documentació en el termini de
deu dies. El termini màxim per dictar i notificar la resolució
expressa acaba el 30 de juny de 2022. Contra aquesta resolució
es podrà interposar recurs d’alçada davant la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d’1 mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. El
pagament de l’ajuda es farà mitjançant transferència bancària,
quan s’hagi dictat la resolució de concessió, amb l’autorització
prèvia del director gerent del FOGAIBA, ja que la justificació
s’ha fet i acreditat amb caràcter previ a la concessió de l’ajuda.

2. Els autoritza perquè ens hem acollit a un reglament de la
pròpia comissió per treure aquest tipus d’ajudes davant la
situació generada per la COVID. En aquest cas, en concret, per
donar suport a les explotacions de boví de llei pel seu caràcter
estratègic a Menorca i participar en les despeses de la gestió de
l’estoc del sector boví de la llei provocat per la persistència de
la pandèmia de la COVID-19 durant el període comprès entre
l’1 de gener i el 30 de desembre de 2021, i d’acord amb el
Marc nacional temporal relatiu a les mesures d’ajuda a
empreses i autònoms consistents en subvencions directes,
bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de
préstecs i bonificacions de tipus d’interès en préstecs destinats
a donar suport a l’economia en el context del brot actual de
COVID-19, i d’acord amb el Marc temporal relatiu a les
mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a l’economia
en el context de l’actual brot de COVID-19, publicat al DOUE
el 20 de març de 2020.

3. No.

4. No, perquè la situació d’aquest sector a l’illa de Mallorca no
es pot comparar. En tot cas, el sector lleter a Mallorca té altres
condicions i una situació diferent en la seva economia. No
obstant, es beneficia moltes d’altres línies d’ajudes i plans.

5. De moment no, pels motius esmentats en l’anterior punt.

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

A les Preguntes RGE núm. 2262 i 2263/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pla d'actuació per
pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar
(1 i 2).

1. La conselleria, dins de les seves competències, que no són
les de gestió en aquest tema, sí va actualitzar en 2020 el
protocol a seguir davant aquests tipus d’atacs per part dels
ajuntaments, que són els competents per gestionar aquest tema,
i ara precisament s’està valorant si s’ha de tornar a revisar o no
amb ells.

2. Ja s’aplica el protocol vigent, que és el que va sorgir de
l’actualització en 2020.

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

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 2270, 2271 i 2319/22, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre
d'habitatges plurifamiliars que han presentat declaració
responsable per fer estada turística des de l'entrada en
vigor de la Llei 6/2017, a nombre de places d'estades
turístiques en habitatges plurifamiliars que caducaran
entre 2022 i 2026 i a places d'estades turístiques
d'habitatges plurifamiliars a zones madures.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar dins l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 28 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2414/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pla d'emergències de l'Ajuntament
de Palma.

Es té constància que a nivell tècnic s’està fent feina per
actualitzar-lo i que s’han realitzat reunions al respecte.

Palma, 4 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 2420 i 2421/22, del diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a al·legacions a les modificacions del
Reglament general de costes.

Sí, el Govern ha presentat observacions al Projecte de
Modificació del Reglament General de Costes.

En general la majoria dels canvis contribueixen a una major
protecció del DPMT.

Palma, 11 d’abril del 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2422/22, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de les "casetes de vorera" a l'illa de
Menorca.

Fins que no es materialitzi el traspàs en matèria de gestió
del DPMT en virtut de l’article 32.17 de l’Estatut
d’Autonomia, a correspons a l’Administració de l’Estat
l’exercici d’aquestes funcions (article 110 de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de Costes.

En tractar-se d’elements de valor etnogràfic, cal recordar la
primacia que en la disposició addicional onzena de la Llei de
Costes s’atorga a la regulació patrimonial quan es tracta de
béns d’interès cultural. Les competències en matèria de
patrimoni històric varen ser atribuïdes als consells insulars per
la Llei 6/1994.

Palma, 31 de març de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2483/22, del diputat Miquel
Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a publicitat en català a IB3.

Realitzades les consultes pertinents, i atès que el català és
la llengua vehicular de la radiotelevisió pública de les Illes
Balears, no existeix cap objecció d’ordre jurídic per aplicar el
descompte que es consideri adient als anuncis realitzats en
català, en tant que pot contribuir als principis bàsics establerts
a la Llei 15/2010 de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (modificada per la Llei 9/2015), com són la difusió i
promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, o
el desenvolupament del sector audiovisual balear, amb la
realització d’anuncis i/o doblatges en català, i per tant, a la
millora de l’economia de la comunitat autònoma. 

En virtut de l’exposat, s’ha considerat adient aplicar un
descompte en les tarifes dels anuncis publicitaris que s’emeten
en català per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.

Des del departament de publicitat de l’EPRTVIB s’estan
avaluant les distintes opcions de descompte a aplicar per
fomentar els anuncis produïts en català, en base a criteris
comercials i estratègics, sense que afecti de forma negativa als
ingressos propis d’IB3.

Palma, 4 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

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

Actualment els directors generals del Govern de les Illes
Balears i els seus homòlegs del Govern de la Generalitat
Valenciana estan mantenint reunions i comunicacions
constants, fent un seguiment per avançar en els projectes.

Properament es reuniran els responsables de fons europeus
d’ambdós governs, per coordinar les estratègies conjuntes.

Palma, 8 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

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

L’import abonat al GOB Menorca, a través dels fons
posidònia, per al finançament de la reedició del llibret per

acolorir titulat La platja és viva, fou de 2.945€+IVA. Un total
de 3.563,45€.

Palma, 11 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual 

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 2524 a 2526/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pagament a l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per les
actuacions a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Ferreries, a cost de diverses actuacions i a trasllat dels llots
de la depuradora de Ferreries a un dipòsit de seguretat de
la península.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament.

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 2527/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avaries a les instal·lacions de depuració que
causen impacte a Sa Platja Gran de Ciutadella.

A l’estació de bombament del Canal Salat no s’ha produït
cap avaria els últims 4 anys i, si bé hi va haver un vessament el
12 de juny de 2020, aquest no va ser produït per una avaria del
bombament, sinó per una ruptura de la canonada d’impulsió.

En el bombament del Canal Salat, a més de tenir una bomba
de reserva per si es produeix l’avaria d’una de les tres bombes
que funcionen habitualment, també es comproven tots els dies,
les hores de funcionament de cada bomba, totes les setmanes
els consums de les bombes, el bon funcionament i la neteja de
la boia de nivell, en bon estat i la neteja del tub d’aire del
pressòstat.

A més, també amb freqüència setmanal, es posa en marxa
el grup electrogen durant mitja hora, es pren lectura del
comptador d’hores i es comproven els nivells d’oli, d’aigua al
radiador i de gasoil.

Les bombes del bombament del Canal Salat es varen
renovar el 12 de desembre de 2019.

Palma, 11 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2528/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renovació i millora de les instal·lacions de
depuració a Sa Platja Gran de Ciutadella.

En resposta a la seva pregunta cal informar-li que, l’estació
de bombament de Canal Salat no està obsoleta i no hi ha res
que impedeixi el seu funcionament eficaç. De fet, al juliol del
2019 es va realitzar la instal·lació d’un control lògic
programable (PCL) al centre de control i maniobra (CCM)
existent al bombament, per tal de poder controlar el
funcionament de les bombes de forma remota des de l’EDAR
de Ciutadella Sud.

Les tres bombes que té aquest bombament es varen posar
noves el 12 de desembre de 2019 i estan lluny del final de la
seva vida útil.

Palma, 11 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Y)

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

En tots els bombaments gestionats per ABAQUA, es fa un
manteniment predictiu, normatiu i correctiu adequat de les
bombes i se substitueixen per altres de noves quan assoleixen
la seva vida útil.

Les bombes del bombament del Canal Salat es varen
renovar el 12 de desembre de 2019.

Palma, 11 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2541/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
col·laboració de la Consellera d'Afers Socials i Esports amb
la Rafa Nadal International School.

No hi ha cap classe de conveni entre la Conselleria d’Afers
Socials i Esports i la Rafa Nadal International School.

Palma, 28 de març de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2560/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
col·laboració de la Consellera de Model Econòmic, Turisme
i Treball amb la Rafa Nadal International School.

La Rafa Nadal International School no rep cap subvenció
d’aquesta conselleria. Com ja ha reconegut el mateix centre i ha
estat publicat als mitjans, la presència del logotip del GOIB als
seus cartells publicitaris es tracta d’una errada, i s’han retirat
tots aquells cartells on figurava el logotip del Govern de les
Illes Balears.

Palma, 28 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2561/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 24 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2562/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
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Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 2563 i 2572/22, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 28 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AE)

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

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 28 de març de 2022
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

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

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

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

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 31 de març de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 2568 i 2578/22, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 2569 i 2579/22, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats (I i II).

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 31 de març de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 2571/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
AK)

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

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 28 de març de 2022
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 2575/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 5 d'abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 2577/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 31 de març de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 2580/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

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

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 2581/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.
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Palma, 24 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 2582/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

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

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 2583/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es
requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació
específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ser
alt càrrec i membre del Govern de les Illes Balears.

A més cal tenir en compte que les persones amb càrrecs
polítics, ja siguin membres del Govern o diputats i diputades,
són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols
acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 24 de març de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 2612/22, de la diputada Gloria
Pilar Santiago i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a servei d'ambulància a Sant Josep de Sa
Talaia.

En aquests moments s’està treballant amb l’Ajuntament per
tal de trobar un espai on situar la bases. Es preveu que pugui
estar operativa en un curt espai de temps.

Palma, 11 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AS)

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

Les agressions comptabilitzades pel sistema de notificació
i registre a data 17/03/2022 són les següents:

HUSE: 52
ASME: 9
ASEF: 9
GAPM: 51
HCIN: 3
HMAN: 3
HSLL: 15
SAMU: 0
SSCC: 1
GSAIB: 1
TOTAL: 144

Les dades aportades s’han detallat anualment. Estem
treballant per a implementar un sistema automàtic d’informació
en temps real i/o periòdic (mensual) per a compartir tota la
informació disponible i desglossada amb tots els interessats.

Palma, 24 de març de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 2616/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris
(II).

1. Causes al·legades d’agressió:
1a Causes alienes a l’organització o a l’assistència prestada.
2a Relacionades amb el propi acte sanitari o administratiu
realitzat.
3a Relacionades amb l’atenció rebuda per l’usuari: temps
d’espera, informació rebuda, tracte rebut.
4a Relacions amb les demandes de l’usuari: baixa-alta
mèdica, receptes, proves-cites especialistes.

2. Tipus d’agressions i percentatge:
2a Agressió física, 19%
2b Agressió no física, 125%

Simbòlica, 5%
Verbal, 134%
Amenaça, 35%
Insult, 48%
Intimidació, 29%
Altres, 32%

2c En blanc, 5%
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Palma, 28 de març de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 2617/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris
(III).

1. Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l’Àmbit
Sanitari Públic de les Illes Balears (disponible en el web del
Servei de Salut).

2. Notificació i registre de les agressions.

3. Creació de comissions de treball a cada gerència.

4. Proposta d’activitats formatives anuals, per gerència.

5. Coordinació amb interlocutors policials sanitaris, col·legis
professionals i agents socials. Grup de treball del SNS.

6. Anàlisi de les dades i de la informació recollida.

7. Millora dels sistemes d’alarma (tecla TAF6).

8. Personació per part d’advocacia de la CCAA en cada
agressió.

Seguim treballant diàriament per millorar la capacitació
dels professionals i les instal·lacions, amb l’objectiu de reduir
o eliminar les agressions usuari-professional. També s’ha
potenciat la sensibilització del personal i dels usuaris.

Palma, 24 de març de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 2673/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partida econòmica per pagar la compensació
prevista en el Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, al sector del
transport públic de viatgers per carretera de 2021.

L’aprovació del Decret Llei 1/2022, de 7 de febrer, dona
resposta a la petició dels Consells Insulars d’Eivissa i Menorca
i reflecteix el ferm compromís d’aquest govern amb els sectors
que més han patit les conseqüències econòmiques durant el
període de crisi sanitària. Aquest Decret Llei està pensat per
crear un marc legal que permeti compensar les empreses que
funcionen amb els contractes a “compte i risc” en l’àmbit del
transport regular per carretera. No afectarà l’illa de Mallorca,
ja que en aquest cas l’entrada en servei de les noves
concessions de transport per carretera a partir del gener de
2021, amb un contracte de serveis que abandona el model del
“compte i risc”, fa que no calgui establir mesures
compensatòries en aquest cas perquè ja estan previstes en el

propi contracte. Serà per tant sobretot a Eivissa, i en menor
mesura a Menorca.

Les autoritats competents en matèria de transport,
principalment els consells d’Eivissa i Menorca, podran
compensar econòmicament, a causa de la reducció
extraordinària d’ingressos respecte a l’any 20221, als operadors
de serveis de transport públic regular interurbà de persones per
carretera que operen en règim de “compte i risc” a l’illa
d’Eivissa i de Menorca.

Cal recordar que, durant l’any 2020, vàrem aprovar el
Decret llei 13/2021, de 23 de novembre, pel qual es van
establir mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació
creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de
concessió de serveis de transport públic regular de persones per
carretera d’ús general. Aquest Decret va establir unes
compensacions econòmiques extraordinàries per a aquests
contractes i per a l’any 2020, repartint 11 milions d’euros
procedents dels recursos extraordinaris establerts pel Govern
d’Espanya, precisament per pal·liar els efectes de la COVID al
sector del transport regular.

Palma, 25 de març de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 2735/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de places turístiques que
s'han adquirit de forma onerosa d'ençà que és obligatòria
l'adquisició de places per obrir-ne de noves.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició Energètica, Turisme i Esports del
Consell de Mallorca.
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Palma, 7 d’abril de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3548/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sobre la nota jurídica urgent respecte de
l'esborrany de l'avantprojecte de proposició de llei de la
reserva de la biosfera de Menorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent la directora de l'Advocacia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que la nota jurídica
elaborada per l'Advocacia de la comunitat autònoma ha generat
una crisi política en el si del Consell Insular de Menorca i
ateses les consideracions jurídiques que s'hi contenen i les
manifestacions realitzades pels representants polítics del
Consell Insular de Menorca que desqualifiquen l'esmentada
nota, esgrimint manca de rigor i que no té cap sentit.

Palma, a 27 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14587/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3674/22,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
impulsar un pla de xoc contra la variant Òmicron de la COVID-
19 sense imposar restriccions als drets i a les llibertats.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14470/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3726/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a protocol únic
i mesures en l'àmbit educatiu davant la nova onada de COVID.

Palma, a 27 d'abril de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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	RGE núm. 3666/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a internalització, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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	A la Pregunta RGE núm. 2616/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris (II).
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