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Televisió Espanyola i l'altra meitat a les corporacions
audiovisuals autonòmiques.

2. COMISSIONS PARLAMENT

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer un seguiment de l'elaboració i
l'aprovació de la llei de l'audiovisual i a realitzar les
al·legacions i gestions necessàries perquè la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, tengui una presència
garantida equiparable a la presència garantida per al
castellà, i l'entitat responsable de la televisió i la ràdio
públiques de les Illes Balears rebi fons econòmics a
conseqüència d'allò establert en aquesta llei.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6771/21, relativa a finançament d'RTVE i d'IB3, i quedà
aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol, el Congrés dels Diputats i la RTVE a modificar
la proposta legislativa i, independentment de modificar la
Llei de RTVE, a introduir una previsió a l’avantprojecte de
llei general que contempli el finançament dels serveis
públics audiovisuals, concretament dels denominats
autonòmics, i per tant també d’IB3, amb la previsió d’un
fons per a aquestes aportacions de les plataformes i uns
mecanismes per territorialitzar-lo, per exemple, en funció
de la població i de l’audiència dels serveis públics
audiovisuals.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5121/21, relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre a tots els balears, especialment els
joves, que no poden accedir a un habitatge.

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9639/21, relativa a llei estatal audiovisual respectuosa
amb les diferents llengües de l'Estat, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el projecte de llei de l'audiovisual estableixi que
un percentatge mínim del catàleg de les plataformes sigui
en castellà i un percentatge igual sigui en una de les
llengües cooficials de l'Estat, aproximadament del 12,5%.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el projecte de llei de l'audiovisual estableixi
l'obligació que dels ingressos que les plataformes han
d'aportar la meitat vagin a la Corporació de Ràdio i

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5391/21, relativa a ampliació de l'àmbit del Parc Natural
de Ponent o de Cala Figuera, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a analitzar i mirar d'incloure dins el futur
Parc Natural de Ponent o de Cala Figuera la totalitat o la
major part de grans finques de la serra de Na Burguesa,
com Son Quint o Bunyolí.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir les negociacions i tramitar els
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procediments que corresponguin per mirar d'adquirir o
conveniar en custòdia del territori la totalitat o la major part
de grans finques de Na Burguesa, com Son Quint o
Bunyolí, d'innegable valor estratègic tant des d'un punt de
vista territorial com ambiental.

RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

1. Donar un veritable impuls a la investigació contra el
càncer augmentant la partida pressupostària destinada a
aquest efecte i preveient el seu augment de cara als
pressuposts generals de la comunitat autònoma dels propers
anys.

Ordre de Publicació

2. Dur a terme campanyes de captació de voluntaris per tal
de col·laborar en les tasques d’informació i ajuda a les
entitats que lluiten contra el càncer.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9703/21, relativa a pacients
electrodependents, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

3. Dur a terme un reforç de l’Atenció Primària que permeti
descongestionar les llistes d’espera i donar així un millor
servei als pacients.
4. Establir mesures de fidelització dels professionals
sanitaris incentivant, compensat i actualitzant els
complements salarials, com per exemple el complement
d’insularitat, en base als acords que es prenguin amb la
mesa sectorial per tal de garantir que la totalitat del territori
de les Illes Balears gaudeixi d’una atenció sanitària
adequada.

RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'adoptar mesures per reduir l'enorme impacte de l'augment
del preu de l'electricitat en els pacients electrodependents.

5. Dur a terme les actuacions necessàries a nivell de reforç
de personal i dotació pressupostària per tal que el programa
de cribratge de càncer de còlon sigui efectiu també a l’illa
de Menorca.

2. Com a conseqüència de l’apartat anterior, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
a) Implementar un pla d'atenció, assistència, informació
i suport a les persones electrodependents amb l'objectiu
d'atendre les seves necessitats i donar-los una solució.
b) Realitzar un estudi destinat a determinar quantes
persones són electrodependents a les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a regular la figura del pacient electrodependent per
tal de poder adoptar les mesures necessàries per millorar la
seva qualitat de vida i que, amb caràcter d’urgència i dins
del context normatiu que regula el bo social elèctric, es
prevegi aquesta figura, per tal que la seva condició
d’electrodependents els asseguri l’accés als màxims
descomptes fixats pel Govern central sobre la tarifa PVPC,
ja que són causades per l’ús del dispositiu prescrit
mèdicament.
A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2056/22, relativa a impuls de la ciència a les Illes Balears, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
El Parlament de les Illes Balears insta:

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 641/22, relativa a mesures de
lluita contra el càncer a les Illes Balears, amb l'esmena RGE
núm. 3536/22, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

1. El Govern de l'Estat a completar la corresponent cessió
de fons al Govern per al cofinançament del projecte del Pol
Marí i així disposar de dotació dels recursos adequats i
suficients per al projecte; així com una eina fonamental per
al desenvolupament de la recerca i el progrés científic que
beneficiarà tota la societat balear.
2. El Govern de l'Estat a considerar, a l'avantprojecte de llei
de reforma de la Llei de ciència, tecnologia i innovació, la
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recerca com una inversió i no com una despesa pública per
alliberar els processos de tràmits burocràtics indefinits i
costosos que dificulten la posada en marxa de projectes.

negociació que garanteixi una pujada significativa dels
doblers que pel plus d'insularitat reben els professionals del
sistema sanitari.

3. El Govern de les Illes Balears que en l'estudi que està
duent a terme sobre noves titulacions de grau i màster a les
Illes Balears, es valori la possibilitat i l'oportunitat
d'incorporar el Grau en Ciències Ambientals.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar a l'illa d'Eivissa una difusió i una
comunicació més intensa de l'opció existent que representa
el decret de garantia de demores, amb una campanya
específica per donar a conèixer aquesta opció que tenen al
seu abast els malalts.

4. El Govern de les Illes Balears a impulsar la participació
de joves investigadors i investigadores als actes públics i
esdeveniments institucionals, que es posin en marxa des de
les conselleries, promovent la seva participació activa a la
configuració i la programació dels actes relacionats amb la
construcció del model d'R+D+I balear del futur o el canvi
de model productiu.
5. El Govern de les Illes Balears a iniciar les actuacions
d'estudi i comunicació amb l'Estat, concretament amb la
Comissió Fulbright del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació, amb l'objectiu de sumar-se a la
convocatòria de les beques Fulbright per a la següent
convocatòria de l'any 2023, finançant beques pròpies per a
aquesta comunitat autònoma.
6. El Govern de les Illes Balears a continuar procurant -i
millorant segons les noves necessitats i peticions-, el
finançament d'un pla de formació destinat a millorar les
competències del personal investigador de la UIB i d’altres
ens públics dedicats a la recerca a les Illes Balears de cara
al seu desenvolupament professional tant en l'acadèmia i la
recerca científica, com en altres sectors professionals on
els/les doctors/es han de jugar un paper clau.
A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 656/22, relativa a adopció de
mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
H)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar un pla per cobrir i estabilitzar la
plantilla de personal sanitari que presta el servei de salut a
Eivissa i Formentera, tot adoptant mesures de fidelització
que podrien anar, entre d’altres, des de possibles pujades de
retribucions, passant per la reducció de la mobilitat i
arribant a l'aplicació de bonificacions i deduccions a
l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a establir una

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estendre el pla a la plantilla de personal
sanitari a la resta d’illes, és a dir, Mallorca i Menorca, si es
considera que s’hi donen circumstàncies i necessitats
anàlogues.
A la seu del Parlament, 3 de maig de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament
Balears, en sessió de dia 28 d'abril de 2022,
preguntes que es relacionen a continuació,
contestades pel director general de l'Ens
Radiotelevisió de les Illes Balears.

sobre la
de les Illes
debaté les
que foren
Públic de

A) 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.
B) 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.
C) RGE núm. 3571/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiències d'IB3
Ràdio.
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.
E) RGE núm. 3569/22, presentada pel diputat Miquel Ensenyat
i Riutort i formulada per la diputada Joana Aina Campomar i
Orell, ambdós del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a places laborals.
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F) 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.
G) 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.
H) 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.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 d'abril de 2022, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 498/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a retirada i revocació de la
contractació en bloc (en un únic contracte) de nou centres de
salut i substitució per lots d'aquests centres de salut, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

I) RGE núm. 3574/22, presentada pel diputat Joan Mascaró i
Bosch i formulada per la diputada Irene Triay i Fedelich,
ambdós del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de les festes tradicionals de Menorca.

Ordre de Publicació
J) RGE núm. 3666/22, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
internalització.
K) RGE núm. 3668/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equip
directiu de l'EPRTVIB IB3.

C)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2022, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 2742/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla d'escolarització urgent per
a refugiats procedents d'Ucraïna, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0.

L) 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.

Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

M) RGE núm. 3568/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura informativa de Formentera.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Compareixença del Sr. Emilio Pérez i Echagüe, doctor
enginyer agrònom, davant la Comissió no permanent
d'estudi en matèria de planificació i gestió de recursos
hídrics.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2021, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5, 6 i 7 de la Proposició no de
llei RGE núm. 5121/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears,
amb el resultat següent:
• Punts 1, 2, 4, 6 i 7: vots emesos 14, vots a favor 6, vots en
contra 8 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 14, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 1.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2022, tengué lloc la
compareixença del Sr. Emilio Pérez i Echagüe, qui informà
sobre aquelles qüestions objecte de la comissió més
relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 3896/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general duta a terme en relació amb la
seguretat a l'estació intermodal de Palma (procediment
d'urgència).

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
6516/21.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2022, s'aprovà per assentiment l'ajornament de la proposició no
de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a implicació i participació del Govern de les Illes
Balears en les mesures de prevenció, seguretat i coordinació de
les festes de Sant Joan de Ciutadella.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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 Mobilitat i
Habitatge del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general duta a terme en relació amb la seguretat a l'estació
intermodal de Palma.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les darreres
notícies aparegudes als mitjans de comunicació en relació amb
la inseguretat que es viu a l'estació intermodal de Palma, així
com la greu situació a què s'han d'enfrontar els vigilants de
seguretat i les queixes efectuades per aquest col·lectiu, es fa
necessari i urgent que el Govern expliqui les solucions que
pensa aportar per pal·liar aquesta situació.
Palma, a 27 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença del conseller de Medi Ambient
i Territori sobre la gestió duta a terme per la seva
conselleria a l'illa de Cabrera (RGE núm. RGE núm.
6810/21).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de
2022, s'acordà per unanimitat la compareixença del conseller
de Medi Ambient i Territori per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

B)
RGE núm. 4038/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en gestió sanitària
(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 Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general en gestió sanitària.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les darreres
dades en relació amb la manca de professionals sanitaris a
Atenció Primària, la saturació que afecta les llistes d'espera i la
gran quantitat de pacients que cada professional sanitari ha
d'atendre, es fa necessari i urgent que el Govern expliqui què
està fent per pal·liar aquesta situació.
Palma, a 27 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 4083/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern pel que fa a la manca
de personal i a la gestió deficient de la sanitat pública a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (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 Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general del Govern pel que fa a la
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manca de personal i a la gestió deficient de la sanitat pública a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Motivació del procediment d'urgència: Recentment hem
conegut les dades relatives a una gestió deficient i a la manca
de personal sanitari a la sanitat balear i, especialment, a l'Àrea
de Salut d'Eivissa i Formentera. Aquesta situació ha generat
alarma social a la societat de les Pitiüses, especialment pel que
fa a la manca de personal en especialitats com ara oncologia.
Es fa necessari i urgent, per tant, que el Govern en doni una
explicació a la cambra.
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B)
RGE núm. 3747/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures des de la Conselleria de Salut i Consum per a la
prevenció i l'actuació davant casos d'hepatitis aguda
infantil 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.
Davant els casos detectats a Espanya de menors afectats per
hepatitis aguda infantil.

Palma, a 29 d'abril de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quants de casos d'hepatitis infantil aguda s'han detectat a les
Illes Balears?
Quins protocols s'han activat per prevenir, detectar i tractar
casos d'hepatitis infantil aguda amb més celeritat i efectivitat?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Quines actuacions es prendran amb aquests casos d'hepatitis
infantil aguda per evitar que es produeixin contagis i un brot
preocupants per a la salut pública?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Quines accions ha posat en marxa la Conselleria de Salut i
Consum en l'orientació als professionals sanitaris i
sociosanitaris del Servei Públic de Salut i de la xarxa sanitària
privada, així com per a la informació a les famílies per
prevenir, evitar i detectar millor possibles casos d'hepatitis
infantil aguda?
Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

A)
RGE núm. 3746/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dotació d'ambulàncies per al servei de transport sanitari
urgent a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la planificació que té prevista la Gerència del 061
per a la dotació a les illes d'Eivissa i Formentera del servei de
transport sanitari urgent SAMU 061 per a l'any 2022?
Se sol·licita: nombre de vehicles i la seva modalitat (SVB
SVA VIR i altres); ubicació d'aquestes unitats;
distribució/permanència fixa de cobertura als municipis
d'aquestes illes; la dotació de personal assignat a aquestes
unitats específiques (vehicles, dependències d'ubicació);
modificacions planificades per als mesos d'augment de la
població flotant, especialment durant la temporada d'estiu, a
cada un dels municipis d'Eivissa i Formentera.
Palma, a 26 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 3748/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de persones que els anys 2021 i 2022
s'han pogut acollir als beneficis fiscals a l'IRPF per
eficiència energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, els anys 2021 i 2022, s'han pogut acollir
als beneficis fiscals a l'impost de la renda de les persones
físiques per eficiència energètica?
Palma, a 27 d'abril de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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D)
RGE núm. 3767/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del vídeo
promocional sobre els cursos de capacitació per a policies
locals.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

Quin ha estat el cost del vídeo promocional sobre els cursos
de capacitació per a policies locals?

Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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

E)
RGE núm. 3768/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de
policies locals a les Illes Balears durant aquest estiu.
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.

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4084/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per solucionar la greu situació de falta d'especialistes
d'oncologia de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, quines mesures té previstes per
solucionar la greu situació de falta d'especialistes d'oncologia
de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?

Considera la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat que hi haurà suficients policies locals a les Balears per
donar resposta a les expectatives de turistes i visitants aquest
estiu a les Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

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

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

F)
RGE núm. 4079/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
pediatria al CS de Ponent d'Andratx.

Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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.

B)

Actualment el CS de Ponent d'Andratx aglutina tota la
població del municipi d'Andratx (11.571 habitants) i sols
compta amb una pediatra titular per atendre tota la població
infantil. En nombroses ocasions l'actual persona que ocupa la
plaça té una càrrega de feina extra, com, entre d'altres, la
coordinació de la COVID, que fa que no pugui dur a terme
l'atenció pediàtrica completa.

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

Sra. Consellera de Salut i Consum, ateses aquestes
circumstàncies, és possible incorporar una segona persona
especialitzada en pediatria al CS de Ponent d'Andratx?
Palma, a 28 d'abril de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

RGE núm. 4194/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a seguretat ciutadana a la temporada d'estiu.

Sra. Presidenta, davant la manca de policies que es preveu
de cara a l'estiu, quines mesures pensa adoptar el seu govern?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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C)

F)

RGE núm. 4195/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a salut mental.

RGE núm. 4198/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garanties d'independència de la gestió de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció.

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, creu que la incorporació de tres psicòlegs
clínics és suficient per a la salut mental d'aquesta comunitat?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

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 està garantida la
independència de la gestió de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció amb el nomenament del Sr. Milán Mateu?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 4196/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim
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.
El transport marítim a les nostres illes està al servei de la
ciutadania o de les navilieres?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 4199/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla funcional del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
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.
Quin és el contingut del Pla funcional del centre de salut
Canal Salat de Ciutadella que el 19 d'agost de 2021 anuncià la
consellera de Salut?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 4197/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incentius per part de Salut per a la captació de
professionals sanitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, quins tipus d'incentius està oferint la
Conselleria de Salut i Consum als professionals sanitaris perquè
vinguin a treballar a les Illes Balears?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 4200/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
sanitària i llistes d'espera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera acceptable la seva gestió
sanitària mantenint les xifres de les llistes d'espera actuals?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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I)

L)

RGE núm. 4201/22, 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.

RGE núm. 4204/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
al·legacions presentades en relació amb la retallada en els
currículums de secundària i batxiller de matèries
instrumentals.

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?

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.
Fa comptes acceptar el Govern les al·legacions presentades
en relació amb la retallada en els currículums de secundària i
batxiller de matèries instrumentals?

Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 4202/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
davallada de l'impost sobre les herències.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Hisenda, es planteja el Govern una
davallada de l'impost que grava les herències?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

M)
RGE núm. 4205/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acceptació per part del director d'IB3 de perfils
proposats pels partits polítics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Garrido, quina valoració fa de les declaracions del Sr.
Manresa en què afirma que ha acceptat perfils de càrrecs
directius proposats pels partits polítics?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 4203/22, rectificada amb l'escrit RGE núm.
4220/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució
d'infraestructures públiques per a la millora del destí
turístic de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines infraestructures públiques ha executat el Govern per
millorar la competitivitat de la destinació turística a les Illes
Balears?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 4206/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat pública durant aquesta propera temporada
turística.
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. Negueruela, considera que està garantida la seguretat
pública durant aquesta propera temporada turística?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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O)

R)

RGE núm. 4207/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
proposades pel Govern de les Illes Balears al Ministeri
d'Hisenda per ser finançades amb el factor d'insularitat.

RGE núm. 4210/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reclamacions dels caçadors 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. Armengol, quines inversions ha proposat el Govern de
les Illes Balears al Ministeri d'Hisenda per ser finançades amb
el factor d'insularitat?

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, respondrà a les queixes i reclamacions dels
caçadors de Balears?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
S)
P)
RGE núm. 4208/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
les declaracions equívoques en la Proposició de llei de la
Reserva de la Biosfera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Garrido, com valora el Govern l'afirmació que la
sostenibilitat no pot considerar-se "un concepte manejable
dependent del color polític dels governants" sostinguda a la
Proposició no de llei de Reserva de la Biosfera?

RGE núm. 4211/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a exigència del català per als treballadors del
Servei de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Gómez, derogarà l'exigència del català per als
treballadors del Servei de Salut davant la dificultat de cobrir les
places?
Palma, a 4 de maig de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Q)
RGE núm. 4209/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres de la
subestació i del tercer cable de Formentera a Ca Marí.
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 retard que han sofert les
obres de la subestació i el tercer cable de Formentera a Ca
Marí?
Palma, a 4 de maig de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4085/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents adreçades als voluntaris de
Protecció Civil de les Illes Balears (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que es
puguin implementar les mesures proposades en aquesta
iniciativa el més aviat possible, es fa necessari i urgent un
pronunciament de la cambra al respecte a fi d'impulsar l'acció
de govern en aquest sentit abans de finalitzar l'any.

Proposició no de llei

Els ciutadans que formen la gran família de voluntaris de
Protecció Civil a les Balears han demostrant amb el pas dels
anys el seu compromís i vocació incondicional de manera
altruista per ajudar el conjunt de ciutadans que conviuen a les
Illes Balears, així com amb els visitants a les nostres illes.
Segons resposta recent per part de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat a les Illes disposem dels
següents voluntaris repartits en:
- 39 agrupacions a Mallorca; compta amb 622 voluntàries
i voluntaris.
- 6 agrupacions a Menorca, amb 101 voluntàries i
voluntaris.
- 5 agrupacions a Eivissa, amb 167 voluntàries i voluntaris.
- 1 agrupació a Formentera, amb 41 voluntàries i voluntaris.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de més repetidors i reforçar-ne la cobertura per
poder tenir les màximes garanties de comunicació i seguretat
davant de qualsevol servei.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè assumeixi el compromís de dotar d'una partida
pressupostària per part del Govern, mínima, d'1 milió d'euros
per al proper exercici pressupostari i posteriors per poder
ajudar els ajuntaments a reforçar les necessitats i les
reposicions de vehicles, eines, telecomunicacions, vestuari, etc.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar d’un pla de formació complert, conegut i
publicat a principi d’any o de semestre, per part de l'EBAP,
adaptat a la figura de voluntari/ària de Protecció Civil en
col·laboració amb els municipis i els seus responsables, tant de
les agrupacions com polítics, per impulsar i millorar la precària
formació actual.

A les Balears som afortunats de poder comptar amb aquests
931 homes i dones que formen la gran família dels voluntaris
de Protecció Civil, disposats a donar, a canvi de res, el seu
temps i a posar en risc, tot i prendre totes les mesures de
seguretat necessàries però que no sempre són suficients, la seva
integritat física o la seva salut, a sacrificar la família i els amics,
per l'interès general, amb la finalitat d'ajudar perquè el conjunt
de ciutadans i visitants de les Balears pugui gaudir de les
nostres tradicions, activitats socials, esportives, així com també
sempre presents en les emergències, ja sigui per fenòmens
atmosfèrics adversos fent acte de presència i col·laborant en
inundacions, incendis, caps de fibló, etc. Sempre hi són per
col·laborar, per ajudar, un clar exemple de compromís social,
de generositat i un valor del capital humà incalculable que es
mereixen el màxim dels respectes i compromisos per part de les
administracions.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i defensa penal per a la cobertura de les accions o
omissions que facin tots els voluntaris des de la seva activació,
bé per emergències o bé per preventius o formació, que sigui
suficient per fer front a qualsevol imponderable que els pugui
sorgir en l’exercici de les tasques del voluntariat, informant
aquesta cambra de l’assegurança contractada, la quantia
assegurada i les garanties cobertes.

Perquè ells sempre estan disposats a ajudar però necessiten
mitjans, necessiten formació, necessiten atenció i recursos per
poder ajudar, perquè la seva generositat i el seu compromís
pugui arribar a tota la societat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir el compromís que el director general
d'Emergència i Interior, responsable primer de les emergències
i, fins ara, de Protecció Civil, es donarà a conèixer i es reunirà
a cada illa amb els caps d’agrupació o el conjunt de
voluntaris/es de Protecció Civil abans de final de l’any 2022,
per, entre altres qüestions d’interès, explicar què ha fet la
direcció general per als voluntaris de Protecció Civil i quin són
els objectius per a 2023.

Necessiten que totes les administracions sumin, perquè
aquests 51 ajuntaments que disposen d'aquestes persones que
formen les agrupacions de protecció civil no es poden fer
càrrec de tot. És de justícia que el Govern s'impliqui, aporti
recursos com li exigim des del Partit Popular des del principi
de legislatura i en fa cas omís.
Si realment creiem en els voluntaris no ha de ser només en
agraïments puntuals, també ha d'acompanyar-se amb
responsabilitats polítiques per millorar els seus recursos per
atendre el conjunt de ciutadans (i visitants) de les Balears i per
a la seva seguretat com a voluntaris.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, abans de final de 2022, una
campanya de sensibilització i captació de nous voluntaris per
illes amb la participació prèvia dels responsables tant a nivell
voluntari/ària com política de cada municipi i illa per evitar el
fracàs de les darreres edicions.

Palma, a 29 d'abril de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

8779

seus per impartir seminaris, per això s'hauria de valorar la
possibilitat de contractar professorat permanent amb ubicació
a les seus universitàries per així crear una relació més directa
entre alumne i professor.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Una altra de les diferències a destacar són, per exemple, les
diferents optatives a les quals poden accedir des de l'illa de
Mallorca i les que opten des de Menorca i Eivissa i Formentera.
Si el que s'ha pretès sempre és intentar fomentar aquests
estudis en cada illa evitant així el desplaçament dels alumnes a
altres illes amb el sobrecost econòmic que això suposa per a les
famílies, des del Partit Popular pensem que s'ha de fer un esforç
major en el suport a aquestes seus universitàries.

A)
RGE núm. 3984/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seus de la Universitat de les Illes Balears a
Menorca, Eivissa i Formentera, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a dur a terme les diferents millores de les
extensions del Campus a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera que comporti un increment en la presencialitat de
la docència en els graus que s'imparteixen.

Fa ja 25 anys que es van crear les seus universitàries de
Menorca i Eivissa i Formentera. En un principi van ser com
extensions universitàries i ara ja són seus de la UIB pròpiament
dites.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a dur a terme les millores informatives necessàries
perquè les activitats complementàries que es duguin a terme a
la UIB de Mallorca, com ara cursos específics, xerrades i altres,
siguin accessibles als diferents alumnes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

A l’inici, la seu Menorca es va ubicar en l'espai cedit per
l'IES Josep i Guardiola a Alaior i, la d'Eivissa, en l'edifici cedit
pel Consell Insular d'Eivissa al carrer Bes. Deu anys després es
va inaugurar la seu actual de Menorca en l'edifici de Can Salort
a Alaior, i s’iniciava el projecte de la rehabilitació de l'edifici
de la Comandància Militar d'Eivissa, on hi ha la seu
actualment.
Actualment uns 700 alumnes estan realitzant estudis de grau
i postgrau en aquestes seus.
Els estudis de grau que s'imparteixen en les dues seus són
pràcticament els mateixos, a més de comptar amb una
programació estable de la Universitat Oberta de Maig que es va
iniciar el 1999, i els diferents tallers per fomentar les vocacions
i promocions d'estudi.
Des de sempre l'objectiu d'aquestes seus universitàries era
facilitar i animar els estudiants de les tres illes menors de les
Balears a estudiar en les seves pròpies illes. Però en data d'avui
existeix un cert descontent per part dels alumnes de totes dues
seus a causa de la falta d'informació i d'accés a determinades
activitats que es fan a la UIB de Mallorca.
Un dels grans problemes es troba també en el fet que les
diferent classes es duen a terme per videoconferència des de les
dues seus amb la central, la qual cosa fa que, sempre segons els
estudiants, la formació que reben no sigui la millor que es
podria tenir provocant discriminacions amb els alumnes de l'illa
de Mallorca.
D'altra banda, ens trobem que la majoria del professorat
permanent té ubicació al Campus Palma i es desplaça fins a les

Proposició no de llei

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a incrementar, en la mesura que sigui possible, el
nombre d'optatives a les quals puguin accedir els alumnes de
les seus de Menorca, Eivissa i Formentera
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a estudiar de manera fefaent la possibilitat d'ubicar
professorat permanent a cadascuna de les seus universitàries,
per així poder tenir una major relació entre el professorat i
l'alumne.
Palma, a 27 d'abril de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
La portaveu suplent
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 4014/22, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a declaració de l'oficialitat de la llengua catalana
a la Unió Europea, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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Els ciutadans espanyols, entre els quals la major part de la
comunitat lingüística catalana, són ciutadans de la Unió
Europea des del seu establiment amb el Tractat de Maastricht,
de 1992. El règim lingüístic de la Unió estableix que
vint-i-quatre llengües són oficials i de treball de les institucions
europees. I és que, perquè una llengua sigui oficial de la Unió,
només cal que aquesta sigui proposada al Consell d’Europa per
l’estat membre interessat i que obtingui una votació favorable
per unanimitat. Malgrat tot, i per bé que compta amb més
parlants que diverses llengües oficials, la llengua pròpia de les
Illes Balears encara no és una d'elles.
Aquest fet pot afectar negativament elements tan importants
com el prestigi necessari perquè es mantingui i es potenciï el
seu ús entre els ciutadans del territori idiomàtic, l'exercici
normal de l'accés a la informació i la participació en l'idioma
dels ciutadans, o la proximitat amb què aquests perceben les
institucions europees.
Milions de ciutadans de l'estat espanyol formen part de la
comunitat lingüística catalana. Aquest fet per si mateix ja
hauria de suposar, per a l'Estat, el deure moral de garantir o
promoure activament el dret de participar en català a les
administracions en què se circumscriu el territori idiomàtic i a
les altres administracions a què estan subjectes els seus
ciutadans com a membres de ple dret pel fet de ser ciutadans
espanyols. També el dret d'accedir a la informació generada per
part d'aquestes administracions.
A més a més d'aquest deure moral, el preàmbul de la
Constitució Espanyola estableix la voluntat de protegir les
llengües dels pobles d'Espanya com una de les motivacions del
redactat de la llei. Dita motivació es veu reflectida a diverses
parts del text, començant per l'article 3, que estableix la riquesa
de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya com a
patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció.
Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix l'oficialitat del català i afirma que les institucions de
la comunitat autònoma garantiran l’ús normal d'aquesta llengua
i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
del català i del castellà quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears. En coherència amb la llei orgànica, l'actual presidenta
del Govern de les Illes Balears, amb la signatura de l'acord
d'investidura proposat per Més per Menorca, es va
comprometre a instar el Govern de l'Estat a promoure
l'oficialitat del català a la Unió Europea.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears
1. Constata que el català no és llengua oficial de la Unió
Europea, malgrat ser la tretzena llengua més parlada en el
territori de la Unió amb gairebé deu milions de parlants, tenir
reconeixement oficial en tres comunitats autònomes i que,
d'acord amb el Reglament 1/1958, relatiu al règim lingüístic de
la Unió Europea, perquè una llengua sigui oficial de la Unió
només cal que aquesta sigui proposada al Consell Europeu per
l'estat membre interessat i que obtingui una votació favorable
per unanimitat.
2. Constata que les conseqüències de la no-oficialitat del català
a la Unió Europea són diverses i de diferent tipologia, com la
impossibilitat per als ciutadans d'utilitzar aquesta llengua

davant de les institucions de la UE amb normalitat -inclòs el
Parlament Europeu. De la mateixa manera, la manca de
traducció oficial dels documents oficials de les institucions
europees al català i, molt especialment, la potencial limitació de
l'activitat legislativa autonòmica que tingui com a objecte la
promoció de la llengua catalana atès que un acte jurídic de la
Unió Europea pot restringir la possibilitat d'establir obligacions
lingüístiques respecte de determinades matèries exclusivament
en llengües oficials de la Unió.
3. Insta el Govern de les Illes Balears a demanar al Govern
d'Espanya que, d'acord amb el Reglament 1/1958 del Consell,
iniciï el procediment per demanar al Consell Europeu
l'oficialitat del català a la Unió Europea.
Palma, a 27 d'abril de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 4067/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jubilació i malalties professionals de les
cambreres de pisos, davant la Comissió de Turisme i
Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme i Treball.
El col·lectiu de les cambreres de pis ha esdevingut en els
darrers anys un símbol de la lluita a favor del reconeixement de
drets laborals. Tot i la seva feina de visibilització i els avenços
aconseguits, la precarietat dels salaris influirà a l'hora de la
jubilació, ja que contribuirà a rebaixar la quantitat que
percebran per pensió de jubilació.
A més, existeix una sèrie de condicions de treball: el gran
esforç físic, la càrrega excessiva de treball, els ritmes que van
minant la salut de les treballadores i provocant danys que
suposen una deterioració generalitzada de la salut. La pràctica
de postures forçades, manipulació de càrregues i moviments
repetitius poden generar efectes que, agrupats, són coneguts
com a alteracions musculoesquelètiques; és a dir, alteracions
que afecten tant la zona lumbar com els tendons, els músculs,
els nervis i les articulacions dels membres superiors i coll, i que
poden provocar tant simptomatologia crònica com afeccions
agudes que, a vegades, requereixen fins i tot intervencions
quirúrgiques. Així, la majoria de les treballadores declaren
medicar-se diàriament per suportar el dolor crònic i poder
afrontar la dura jornada laboral.
L'article 206.1 del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de
30 d'octubre (anterior article 161 bis, apartat 1, del text refós de
la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny) preveu que l'edat mínima de
jubilació pugui ser rebaixada per reial decret per a "aquells
grups o activitats professionals els treballs de les quals siguin
de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o
insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat".
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El Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es
regula el règim jurídic i el procediment general per establir
coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació en el sistema
de la Seguretat Social, estableix a l'article 2 els supòsits en els
quals procedeix l'establiment dels coeficients reductors o
l'anticipació de l'edat d'accés a la jubilació, respecte d'activitats
que necessàriament han de trobar-se compreses en qualsevol de
les següents activitats laborals en les escales, categories o
especialitats l'exercici de les quals impliqui el sotmetiment a un
excepcional índex de penúria, perillositat, insalubritat o
toxicitat i en les quals s'hagin comprovat uns elevats índexs de
morbiditat o mortalitat o la incidència de malalties
professionals.
Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
iniciar d'ofici els tràmits procedimentals i legals oportuns per
reconèixer la jubilació anticipada a les cambreres de pisos del
sector turístic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
complir i posar en marxa aquelles resolucions aprovades per
aquest parlament i no complertes, relatives al reconeixement de
les malalties professionals.
Palma, a 28 d'abril de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 4086/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures urgents per a la millora de l'atenció i de
la resposta als usuaris i als professionals sanitaris del Servei
de Salut de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Les mancances actuals
en el Servei de Salut de les Illes Balears i la necessitat de
garantir el dret a la prevenció i protecció de la salut dels
ciutadans.
Les comunitat autònoma de les Illes Balears és una de les
comunitats amb menor inversió sanitària i la que presenta un
important dèficit de personal sanitari. Aquestes circumstàncies
fan que el servei i l'atenció que es presta per part del Servei de
Salut no sigui ni eficaç ni eficient.
El sistema sanitari públic pateix una greu. La mitjana de
targetes sanitàries per metge de família és superior a la mitjana
estatal amb 1.770 targetes per cada facultatiu, quan la mitjana
nacional és de 400 menys. Aquesta situació s'agreuja en l'Àrea
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de Salut d'Eivissa i Formentera, on la mitjana assoleix les 2.000
targetes assignades.
Les associacions i els sindicats professionals de la sanitat
denuncien que ens falten 350 metges de família, 400 metges
hospitalaris, així com prop de 3.000 efectius en personal
d'infermeria i tècnics en cures d'infermeria.
Les dades evidencien el dèficit de personal existent tant en
l'Atenció Primària com en els centres hospitalaris. Per això,
entre altres recursos, es requereix de forma immediata:
a) Dotació de pediatres en l'Atenció Primària i els centres
hospitalaris. A les Illes Balears tenim la major ràtio
d'assignació de nens/facultatiu (mitjana de 1.187).
b) Implementar els incentius necessaris per afavorir la
fidelització i captació de professionals sanitaris especialistes en
oncologia (facultatius i infermeria) per assegurar un diagnòstic
precoç i garantir l'atenció contínua en totes les Àrees de Salut
de les Illes Balears.
c) Dotació de personal d'infermeria en atenció a la cronicitat
per evitar la saturació en els centres hospitalaris.
d) Dotació de places de personal de Gestió de Serveis
d'Infermeria perquè no es produeixi saturació en l'ocupació de
llits de pacients aguts als hospitals.
e) Dotació en els centres d'Atenció Primària de tècnics
sanitaris en cures d'infermeria per desburocratitzar les labors
dels metges i del personal d'infermeria.
Urgeix l'elaboració d'un pla de fidelització dels
professionals sanitaris i, per això, entre altres qüestions, és
necessària la revisió immediata de la indemnització per
residència (l'anomenat “plus d'insularitat”), per captar i
fidelitzar els professionals sanitaris. L'elevat cost de vida a les
illes i els alts preus per accedir a un habitatge en lloguer o en
propietat resulten un gran inconvenient per atreure
professionals a les nostres illes, així com també per a la seva
fidelització/estabilitat.
A més, davant l'evident i constatada manca de professionals
en el Servei de Salut, és necessària la supressió del requisit de
la llengua catalana per a l'accés i la promoció interna dels
professionals sanitaris. Les associacions i els sindicats de
professionals han manifestat de manera reiterada que el fet que
la llengua catalana sigui un requisit i no un mèrit dificulta
l'atracció de professionals.
D'igual manera és necessària l'elaboració d'un pla perquè els
metges sènior de les nostres illes puguin retardar, de manera
voluntària, la seva jubilació amb l'objectiu de contribuir, en
aquest moment, el dèficit de professionals.
Per finalitzar hem de dir que el temps d'espera dels pacients
per ser citats a consultes d'especialista segueix en augment. És
urgent reduir d'immediat els temps de resposta, perquè darrere
de cada espera hi ha persones amb problemes mèdics i, com
tots bé sabem, el temps és un factor important i determinant
tant per als diagnòstics com per als tractaments, les
intervencions quirúrgiques i/o la recuperació de la salut del
pacient. En aquest moment, per tant, s'ha de reactivar
l'aplicació del Decret de garantia de demora.
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Per tot l'exposat el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent

l'evident i constatada manca de professionals en el Servei de
Salut.

Proposició no de llei

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la revisió immediata de la indemnització per residència amb
l'objectiu d'actualitzar-la al cost de vida a Balears i equiparar-la
al complement de Canàries, Ceuta i Melilla.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'incrementar la plantilla dels professionals sanitaris del Servei
Públic de Salut de les Illes Balears per tal de garantir el dret a
la prevenció i la protecció de la salut dels ciutadans.

Palma, a 29 d'abril de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la dotació de pediatres a l'Atenció
Primària i hospitalària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries per a l'estabilització
de la plantilla dels professionals sanitaris especialistes en
oncologia per tal de garantir l'atenció contínua a totes les Àrees
de Salut de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la dotació de tècnics en cures d'infermeria
dels centres d'Atenció Primària per desburocratitzar les labors
dels metges i del personal d'infermeria.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l'àmbit de les seves competències,
procedeixi a l'actualització de les funcions dels tècnics de cures
d'infermeria i perquè traslladi als ministeris de Sanitat i
d'Educació la revisió de la qualificació per a l'impuls del grau
superior per a aquest col·lectiu professional.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la dotació del personal d'infermeria
especialitzat en atenció a la cronicitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la dotació dels gestors de serveis
d'infermeria per evitar la saturació en l'ocupació de llits de
pacients aguts en els centres hospitalaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè des de la Gerència del SAMU 061 es planifiqui,
conjuntament amb els ajuntaments dels municipis de l'Àrea de
Salut de l'Àrea d'Eivissa i Formentera, la dotació necessària per
al servei permanent del transport sanitari urgent (SVA i SVB),
per tal de garantir la cobertura durant tot l'any, atenent una
resposta eficaç tant per a la població fixa com per a la flotant.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè procedeixi a la implementació d'infermer/a
escolar presencial en el curs 2022-2023.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, de manera immediata, procedeixi a l'efectiva
aplicació del Decret 31/2018, de 19 d'octubre, de garantia dels
terminis màxims de resposta en l'atenció especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears, amb l'objectiu de reduir el temps de citació i les
elevades llistes d'espera actuals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la supressió del requisit de la llengua catalana per a
l'accés i la promoció interna dels professionals sanitaris, davant

E)
RGE núm. 4096/22, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a lluita més decidida
contra l'intrusisme, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
Entenem l'intrusisme com l'exercici fraudulent d'una
activitat, ja que no es disposa de la titulació necessària o de les
autoritzacions preceptives. L'intrusisme és una xacra que té
evidents conseqüències socials negatives pel fet que genera un
greuge comparatiu en relació amb la persona o l'empresa que
compleix tots els requisits i genera un descontrol sobre la
qualitat dels serveis que rebran els ciutadans.
El Codi Penal al seu article 403 recull únicament com a
delicte l'exercici d'una professió sense posseir el corresponent
títol acadèmic i s'hi preveuen penes menors o simplement
multes o en determinats casos presó de sis mesos a dos anys.
Resulta evident que la resposta penal actualment és totalment
insuficient, ja que no recull altres intrusismes més enllà del
lligat a títol acadèmic i perquè el càstig previst és massa suau.
La Llei 7/2014, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears, inclou una regulació lligada a
l'intrusisme, ja que el dret dels consumidors a ser protegits
davant riscs que puguin afectar la seva salut i seguretat, o el
dret a la protecció dels seus interessos econòmics i socials
legítims, o el dret a rebre una informació veraç, eficaç,
correcta, transparent dels diferents productes i serveis; drets
tots ells que l'ordenament jurídic garanteix en gran mesura
exigint que els productes i els serveis els facin persones amb les
titulacions adequades i amb les autoritzacions (controls)
corresponents. El cert és que tampoc la normativa de
consumidors no fa una regulació prou decidida i acabada de
l'intrusisme.
L'intrusisme a les Illes Balears està desbocat, sobretot, lligat
a pràctiques relacionades amb l'activitat turística. De fet, en
determinats àmbits sectorials s'hi han fet els darrers anys
modificacions legals per lluitar contra l’intrusisme. Per
exemple el Decret Llei 2/2017, de mesures urgents en matèria
de transports terrestres, norma que ens assenyala que existeixen
dificultats per definir conductes infractores amb relació a la
competència deslleial o il·legal que s'incrementa amb l'arribada
de la temporada estival i dona lloc a situacions conflictives en
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el sector del transport de viatges. Són molts els exemples de
normatives sectorials que han anat introduint regulacions
jurídiques per fer front a l'intrusisme. De totes maneres es nota
a faltar més coordinació entre aquests diversos sectors, més
informació i la possibilitat de fer un seguiment senzill de les
actuacions denunciades.
El problema és que molt sovint aquest intrusisme té una
dimensió tan petita o unes característiques singulars que el
règim jurídic sancionador administratiu no és eficaç per
combatre aquestes pràctiques. Podrien ser bons exemples el cas
de la venda ambulant, sigui de productes elaborats o sigui
d'aliments i begudes.
Especialment greu és la venda d'aliments i begudes de
manera incontrolada i sense cap mena de garantia perquè això
pot afectar directament a la salut de les persones. Aquest
comportament pot ser constitutiu d'un delicte contra la salut
pública dels prevists a l'article 359 i següents del Codi Penal:
el que, sense estar degudament autoritzat, elabori substàncies
nocives per a la salut o les comercialitzi serà castigat amb pena
de presó de sis mesos a tres anys... A les platges de Balears la
proliferació de venda d'aliments i begudes d'una forma
totalment irregular, sense cap mena d'autorització i control és
altament preocupant i necessita una resposta dels poders
públics.

Balears, o aprovar una llei específica a fi i efecte d'introduir
una regulació general per combatre l'intrusisme en la producció
de productes i serveis i així garantir que els productes i serveis
contractats pels consumidors reuneixen totes les garanties
exigibles.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atorgar a un dels directors generals de l'executiu
competències ordenadores i coordinadores en la lluita contra
l'intrusisme, tot millorant la informació al respecte pels
consumidors i pels empresaris i facilitant la denúncia d'aquestes
pràctiques i el seguiment de l'actuació administrativa de
resposta i càstig.
Dins la direcció general, fent-se els canvis escaients a les
relacions de lloc de feina, es nomenarà un funcionari com a
coordinador de la lluita contra l'intrusisme a les Illes Balears.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar immediatament un pla de xoc per
combatre a la present temporada turística 2022 l'intrusisme,
intentant coordinar la feina de tots els inspectors de les
diferents administracions i la dels cossos i forces de seguretat
de l'estat a fi i efecte d'intentar donar una resposta més eficient
a aquestes pràctiques fraudulentes.
Palma, 1 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

Resulta evident que tant la normativa legal com el
funcionament dels poders públics requereixen un
replantejament a fi i efecte d'evitar que hi hagi tant d'intrusisme
que en molts de casos també significa economia submergida i
frau fiscal.
Un replantejament que com a mínim passa per assolir molta
més coordinació entre els poders públics competents
(inspectors dels ajuntaments, consells i Govern balear, agents
de les forces i cossos de seguretat de l'estat) i que passa per
remetre les denúncies a fiscalia o als jutjats en el cas que pugui
pertocar i fer-ne un seguiment exhaustiu.
Atès que estam començant una temporada turística que es
preveu que durà gran quantitat de visitants a les Illes Balears es
fa imprescindible escometre un pla de xoc per lluitar d'una
manera més decidida contra l'intrusisme.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estudiar i, si escau, impulsar una reforma de Codi
Penal en relació amb l'intrusisme a fi i efecte de garantir una
resposta adequada a aquestes pràctiques fraudulentes i molt
especialment preveure una reacció penal pel cas d'aquelles
persones que amb reiteració realitzen activitats empresarials
sense cap mena d'autorització preceptiva, tot i haver-se imposat
diverses sancions administratives.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una modificació de la Llei 7/2014, de
protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes

8783

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 14398/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dispositiu EDUCOVID (1) recursos
assignats.
Mallorca: RRHH
1 infermera al setembre de 2021
7 infermeres d’octubre 2021 al febrer 2022
4 infermeres al març 2022
3 fisioterapeutes al setembre 2021
5 fisioterapeutes d’octubre a novembre de 2021
11 fisioterapeutes de desembre de 2021 a gener 2021
3 fisioterapeutes al febrer de 2022
1 TCAES al setembre de 2021
4 TCAES d’octubre 2021 a desembre 2021
6 TCAES al gener 2022
4 TCAES al febrer 2022
3 TCAES al març 2022
3 TELS de setembre 2021 al març 2022
2 pediatres al setembre de 2021
1 pediatre d’octubre a novembre 2021
2 pediatres a desembre de 2021
1 pediatre de gener a març 2022
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Eivissa i Formentera RRHH
2 infermeres d’1 de setembre 2021 a 28 de febrer 2022
1 infermera 15 de desembre 2021 a 28 de febrer 2022
1 fisioterapeuta de 15 de desembre 2021 a 28 de febrer
2022
2 TCAE de setembre 2021 a març 2022
1 administratiu de setembre 2021 a març 2022
Reforços d’1 de setembre de 2021 a 28 de febrer de 2022
2 infermeres
1 TCAE
Des de l’1 de març de 2022
2 TCAE fins 15 de març de 2022
1 administrativa fins a 31 de març de 2022
1 infermera
Menorca RRHH
3 pediatres (2 a temps complet i 1 a temps parcial, durant
tota la pandèmia).
Palma, 12 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Tenim una mitja de 3 setmanes d’espera per una primera
consulta, i una demora màxima de 10 setmanes en una UTF
puntual de Palma.
Fisioteràpia Gerència d’Atenció Primària de Menorca a
15/01/2022
10 pacients esperen la primera consulta, amb una demora
màxima de 25 dies d’espera i una mitjana de demora de 20
dies.
Fisioteràpia Gerència d’Atenció Primària d’Eivissa a
15/01/2022
7 pacients esperen la primera consulta, amb una demora
màxima de 45 dies d’espera i una mitjana de demora de 10
dies.
Unitat de tractament de Fisioteràpia dels hospitals públics
de les Illes Balears a 15/01/2022
Hospital

Nombre
pacients
espera 1a
consulta

Mitjana
demora
(dies)

Demora
màxima
(dies)

Son Espases

368

67,70

318

Son Llàtzer

599

90,08

363

Manacor

121

68,18

177

Inca

108

45,75

236

Mateu Orfila

425

142,2

250

Can Misses

87

59

180

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 250/22, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actualització de la informació
d'OpenData a la web de TIB.
Amb la posada en marxa de les noves concessions
d’autobús interurbà el Consorci de Transports de Mallorca
(CTM) també ha renovat el seu sistema tarifari i de la gestió de
dades, a part d’una reestructuració de la xarxa de línies. A
conseqüència d’aquestes millores, el CTM també va començar
el procés de renovar el catàleg de Open data per a fer possible
les comparatives interanuals entre la xarxa nova i les línies que
hi havia abans del canvi de les concessions d’autobús interurbà.
Està previst que la nova eina de Open data amb les dades de
demanda actualitzades estigui disponible durant el mes de maig
d’enguany.
Palma, 29 de març de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Consultes fisioteràpia derivades des del SSIB
Hospital

Nombre
pacients
espera 1a
consulta

Sant Joan de Déu

320

15

Son Llàtzer

61

15

Ordre de Publicació

Unitats de tractament de Fisioteràpia UTF de la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca a 15/01/22
En les 16 UTF que gestionem a la GPA Mallorca no tenim
nombre de pacients esperant primera consulta ja que tots tenen
la seva cita amb la seva demora corresponent.

Demora
màxima
(dies)

Palma, 12 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

C)
A la Pregunta RGE núm. 293/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a demora i llista d'espera per a
consulta/atenció pel fisioterapeuta gestionada o derivada
des del servei de Salut de les Illes Balears.

Mitjana
demora
(dies)

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 404/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a facultatius mèdics que exerceixen al
Servei de Salut sense acreditació d'homologació específica.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

E)

G)

A la Pregunta RGE núm. 564/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'empreses constructores
domiciliades a Balears que han facturat més de 50 milions
d'euros els darrers tres anys.

A la Pregunta RGE núm. 814/22, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves
infraestructures.

Per calcular el nombre d’empreses constructores
domiciliades a Balears que han facturat més de 50 milions
d’euros els darrers tres anys, es podria fer mitjançant les
declaracions d’IVA o mitjançant l’impost de societats.
La CAIB no disposa d’aquesta informació, perquè no gestiona
ni l’IVA ni l’impost de societat que són de gestió totalment
estatal.
Palma, 3 de maig de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 812/22, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a indemnització a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües
residuals.
1. L’any 2019 es varen atorgar un total de 47.011.165,21€ a
entitats i administracions públiques que presten el servei de
depuració d’aigües residuals pels costos de conservació,
manteniment, explotació i instal·lació. La informació
sol·licitada es pública i es pot consultar en aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2019
2. L’any 2020 es varen atorgar 46.614.217,55€ a entitats i
administracions públiques que presten el servei de depuració
d’aigües residuals pels costos de conservació, explotació i
instal·lació. La disminució respecte a l’any anterior correspon
a la construcció de l’EDAR d’Addaia que va implicar el
tancament de dues depuradores. La informació sol·licitada és
pública i es pot consultar en aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2020
3. L’any 2021 es varen atorgar 46.769.801,60€ a entitats i
administracions públiques que presten el servei de depuració
d’aigües residuals pels costos de conservació, explotació i
instal·lació. La informació sol·licitada és pública i es pot
consultar en aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2021
Palma, 28 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

1. L’any 2019 es varen destinar 7.895.323,10€ a inversions.
La informació sol·licitada és pública i es pot consultar en
aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2019. A més, els expedients d’inversió es paguen en
diferents anualitats (fins a 10), fet pel qual l’import es
correspon a expedients aprovats amb anterioritat. El cost final
del projecte es coneix amb el darrer pagament i no es tenen
dades de l’estat d’execució a la Direcció General de Recursos
Hídrics, sinó que s’hauria de sol·licitar a cada promotor.
2. L’any 2020 es varen destinar 8.3538.295,59€ a inversions.
La informació sol·licitada és pública i es pot consultar en
aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2020. A més, els expedients d’inversió es paguen en
diferents anualitats (fins a 10), fet pel qual l’import es
correspon a expedients aprovats amb anterioritat. El cost final
del projecte es coneix amb el darrer pagament i no es tenen
dades de l’estat d’execució a la Direcció General de Recursos
Hídrics, sinó que s’hauria de sol·licitar a cada promotor.
3. L’any 2021 es varen destinar 7.829.632,77€ a inversions.
La informació sol·licitada és pública i es pot consultar en
aquest enllaç:
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/subprogramas/562B01/s
anejament-i-depuracio-d-ai%C3%BCes#view=economic&ye
ar=2021. A més, els expedients d’inversió es paguen en
diferents anualitats (fins a 10), fet pel qual l’import es
correspon a expedients aprovats amb anterioritat. El cost final
del projecte es coneix amb el darrer pagament i no es tenen
dades de l’estat d’execució a la Direcció General de Recursos
Hídrics, sinó que s’hauria de sol·licitar a cada promotor.
Palma, 28 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 848 a 860 i 874 a 886/22, del
diputat Miqauel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a inversió pressupostada els anys 2020 i
2021 per dur a terme al Parc nacional maritimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera, als Parcs Naturals de S’Albufera de
Mallorca, de Mondragó, de S’Albufera des Grau, de Sa
Dragonera, de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, de la
península de Llevant; al paratge natural de la Serra de
Tramuntana; a les reserves naturals d’Es Vedrà, Es
Vedranell i els illots de Ponent, de S’Albufereta; als
monuments naturals de Ses Fonts Ufanes, del Torrent de
Pareis i al Parc Natural maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos.
Les inversions pressupostades l’any 2020 i l’any 202, són
les següents:
Inversions pressupostades els anys 2020 i 2021
Espais naturals

Any 2020
(euros)

Any 2021
(euros)

A aquestes quantitats s’han de sumar, en l’anualitat 2021,
els imports dels projectes finançats a través dels fons de
l’impost del turisme sostenible pressupostats per a tots els
espais naturals protegits i pressupostats en 840.000€.
Palma, 21 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 861 a 873 i 887 a 899/22, del
diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a inversió executada els anys 2020 i 2021
per dur a terme al Parc nacional maritimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera, als Parcs Naturals de S’Albufera de
Mallorca, de Mondragó, de S’Albufera des Grau, de Sa
Dragonera, de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, de la
península de Llevant; al paratge natural de la Serra de
Tramuntana; a les reserves naturals d’Es Vedrà, Es
Vedranell i els illots de Ponent, de S’Albufereta; als
monuments naturals de Ses Fonts Ufanes, del Torrent de
Pareis i al Parc Natural maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos.

Parc nacional
marítimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera

3.429.533,00

3.990.498,47

PN de S’Albufera de
Mallorca

474.550,00

245.400,00

PN de Mondragó

604.425,00

260.450,00

Espais naturals

PN de S’Albufera d'Es
Grau

88.621,12

102.504,00

PN de Sa Dragonera

99.790,00

PN de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera

Les inversions executades l’any 2020 i l’any 202, són les
següents:
Inversions executades els anys 2020 i 2021
Any 2020
(euros)

Any 2021
(euros)

98.457,00

Parc nacional
marítimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera

3.085.424,00

3.036.171,55

94.000,00

94.000,00

PN de S’Albufera de
Mallorca

140.020,00

84.220,00

PN de la península de
Llevant

PN de Mondragó

402.147,00

47.241,00

155.000,00

120.000,00

Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana

PN de S’Albufera d'Es
Grau

63.906,27

77.788,10

1.588.294,00

1.220.294,00

PN de Sa Dragonera

59.026,00

170.073,00

59.100,00

PN de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera

43.689,00

58.965,00

64.950,00

73.050,00

PN de la península de
Llevant

88.258,00

65.967,00

Monument Natural de
les Fonts Ufanes

(*)

(*)

Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana

1.438.922,00

1047.435,00

Monument Natural del
Torrent de Pareis

(*)

(*)

Reserves naturals d'Es
Vedrà, Es Vedranell i
dels illots de Ponent

54.147,00

52.944,00

Reserva natural de
S’Albufereta

26.125,00

23.231,00

(*)

(*)

Reserves naturals d'Es
Vedrà, Es Vedranell i
dels illots de Ponent
Reserva natural de
S’Albufereta

PN marítimoterrestre Es
Trenc-Salobrar

50.700,00

423.119,00

375.886,00

(*) Els monuments Naturals de les Fonts Ufanes i del Torrent
de Pareix, estan incloses dins l’àmbit del Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana.

Monument Natural de
les Fonts Ufanes
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Monument Natural del
Torrent de Pareis
PN marítimoterrestre Es
Trenc-Salobrar

(*)

253.120,00

(*)

2017
2018

279.378,00

Palma, 3 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

(*) Els monuments Naturals de les Fonts Ufanes i del Torrent
de Pareix, estan incloses dins l’àmbit del Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana.
A aquestes quantitats s’han de sumar, en l’anualitat 2021,
els imports dels projectes finançats a través dels fons de
l’impost del turisme sostenible pressupostats per a tots els
espais naturals protegits i pressupostats en 791.321€.
Palma, 21 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
A les Preguntes RGE núm. 932 i 933/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a manteniment de depuradores dels
anys 1991 a 2014 i 2015 a 2018.
Les dades més antigues disponibles a la Direcció General
de Recursos Hídrics corresponen a l’any 2008. A continuació
es detallen les quantitats destinades al manteniment de les
depuradores gestionades pel Govern a través de l’Agència
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). Per a
major detall, consultar el document annex, disponible en aquest
enllaç.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Les dades més antigues disponibles a la Direcció General
de Recursos Hídrics corresponen a l’any 2008. Es recullen, a
continuació, les dades pressupostàries corresponents a
indemnitzacions per costos de conservació, manteniment i
explotació des de l’any esmentat al 2014.
Import (€)
28.932.960,99
30.948.349,96
31.875.167,57
31.594.504,00
31.657.113,73
32.008.322,36
31.921.603,07

Palma, 3 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 931/22, de la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a indemnització a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües
residuals, des de 2015 a 2018.
La quantitat atorgada entre 2015 i 2018 a entitats i
administracions públiques que presten el servei de depuració
d’aigües residuals pels costos de conservació, manteniment i
explotació és la següent:
Any
2015
2016

Import (€)
38.405.548.78
46.802.361.46

43.217.321,01
46.011.895,46

L)

A la Pregunta RGE núm. 930/22, de la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a indemnització a entitats i administracions
públiques que presten servei de depuració d'aigües
residuals, des de 1991 a 2014.

Any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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15.497.667,15€
16.461.052,15€
19.997.113,94€
16.036.140,39€
16.135.128,90€
16.333.105,95€
16.333.105,93€
17.677.744,75€
26.059.541,45€
24.219.683,83€
25.642.220,22€
26.560.367,08€
25.892.219,69€
25.986.492,97€
285.831.585,04€

Palma, 28 d’abril de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 934/22, de la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves
infraestructures. De 1991 a 2014.
Any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Import (€)
5.290.303.95
5.645.132.07
4.938.902,63
4.645.690,12
4.743.668,66
4.693.822.71
8.396.118,85

Palma, 3 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

N)

Q)

A la Pregunta RGE núm. 935/22, de la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cànon de sanejament: inversions en obres i noves
infraestructures. De 2015 a 2018.

A la Pregunta RGE núm. 2604/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat percebuda per la comunitat
autònoma des de 2016 en concepte d'1% cultural.

La quantitat destinada a inversions en obres i noves
infraestructures de depuració entre 2015 i 2018 va ser de:

La Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol estableix l’obligació de destinar en els contractes
d’obres públiques una partida d’almenys l’1% a treballs de
conservació o enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol o
al foment de la creativitat artística, amb preferència en la
mateixa obra i en el seu immediat entorn. Actualment, ha
incrementat el percentatge d’aplicació des de l’1 a l’1,5%.

Any
2015
2016
2017
2018

Inversions (€)
10.754.059
8.371.627
16.014.801
19.092.616

Palma, 28 d’abril de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

Les comunitats autònomes poden beneficiar-se d’aquests
fons sol·licitant al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana que financi amb càrrec a l’15,% Cultural els projectes
de conservació i enriquiment del patrimoni històric, cultural i
artístic. Per tot això, la comunitat autònoma de les Illes Balears
no rep fons procedents de les obres públiques estatals superiors
a 300.000€ per destinar a manteniment de Patrimoni del
Govern de l’Estat.

A la Pregunta RGE núm. 2205/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a atenció en al·lergologia en el Servei
de Salut de les Illes Balears.
L’al·lergòloga del Servei de Salut ha atès 2.930 visites de
pacients durant l’any 2021. Durant l’any 2021 no es va derivar
cap pacient d’al·lergologia al Servei d’Immunologia.
L’al·lergòloga del Servei de Salut no va fer cap derivació
a centres sanitaris de gestió concertada o privada durant els
anys 2020 i 2021.
Palma, 21 d’abril de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

Palma, 3 de maig de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Institucionals
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2635/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a acolliment de menors i famílies
procedents d'Ucraïna amb motiu de la guerra i invasió per
part de Rússia (1).
Les famílies acollides procedents d'Ucraïna són gestionades
pels consells insulars.
Des espais de coordinació s'ha compartir la informació que
hi ha nou menors en famílies d'acollida.

P)
Palma, 3 de maig de 2022
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

A la Pregunta RGE núm. 2566/22, 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 ésser
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 disposen.
Palma, 30 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2636/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a acolliment de menors i famílies
procedents d'Ucraïna amb motiu de la guerra i invasió per
part de Rússia (2).
El pla d'acollida per a persones desplaçades procedents
d'Ucraïna estableix el protocol a seguir, negociat amb les
comunitats autònomes, perquè els menors estiguin tutelats.
S'aplica la normativa en vigor tant als menors tutelats com
als desplaçats.
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El pressupost és variant i dependrà de les necessitats.
Ordre de Publicació
Palma, 3 de maig de 2022
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

W)
A la Pregunta RGE núm. 2831/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cost total de l'enviament d'un equip
d'IB3 per cobrir informació de la invasió de Rússia a
Ucraïna.

T)
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

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

Ordre de Publicació
No hi ha associacions autoritzades per a l'acollida de
famílies i menors procedents d'Ucraïna.
Les actuacions des del Govern es poden consultar a la web:
balearsambucraina.caib.es
Palma, 3 de maig de 2022
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

X)
A la Pregunta RGE núm. 2835/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
catalogació de trams naturals i urbans de les platges
prevista al Reglament general de costes.
No s’ha procedit a la catalogació, en entendre que el
Govern no és l’administració competent. Tal com es desprèn de
l’article 67 i també de la disposició transitòria 24a del
Reglament General de Costes, qui ha de fer aquesta catalogació
és l’Administració competent en matèria d’ordenació del
territori.

U)
A la Pregunta RGE núm. 2676/22, del diputat Antonio
Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
consultes oftalmològiques de l'Hospital de Formentera.
L’oftalmòleg no es desplaça a l’Hospital de Formentera.
L’optòmetre es desplaça 1 cop al mes per fer el cribratge
d’agudesa visual dels nins i nines.

La competència recau, doncs, en els consells insulars
d’acord amb el que disposa l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia. Precisament, en exercici d’aquesta competència,
la Comissió de Govern de Formentera adoptà un acord per la
catalogació de les platges, el 15 de gener de 2016.
Palma, 28 d’abril de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Miquel Mir i Gual

Palma, 3 de maig de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)
Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2740/22, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a T1 exprés Palma-Inca-Palma.
Aquesta línia de tren va ser modificada a c ausa de la
pandèmia sanitària de 2020. La COVID-19 va convertir les
línies exprés en semidirectes. D'aquesta manera ens permetia
esponjar més els usuaris.
De moment aquesta línia quedarà com fins ara.
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

A la Pregunta RGE núm. 2841/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció d'hores de funcionament dels motors
dièsel, amb fueloil, a la central tèrmica de Maó.
Aquest govern, en pro d’un procés efectiu de
descarbonització de les illes, sempre ha tractat d’impulsar i
accelerar la reducció d’hores de funcionament dels motors
dièsel amb fuel en la Central tèrmica de Maó. És per això que
ja va traslladar fa mesos la seva preocupació, tant al ministre de
Transició Ecològica com a la Companyia explotadora de la
Central, de la urgència de la reducció d’hores i el canvi de
combustible.
Si bé és cert que aquest govern va entendre en el seu
moment que tan sols era necessària l’autorització ambiental,
també ho és que avui dia el Ministeri ja ha donat el seu
vistiplau i es compta amb l’autorització de Red Eléctrica
Española, encarregada de vetllar per la garantia de
subministrament, sent l’objectiu últim d’eliminació total del
fuel.
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Per part del Ministeri i l’empresa explotadora de la Central
tèrmica de Maó s’estan valorant diverses alternatives a l’ús del
fuel, com són la gasificació amb gas natural o l’hidrogen verd.
La descarbonització és un objectiu primordial d’aquest
govern a través del seu “Pla de transició energètica” treballa
especialment en la reducció de les emissions de la Central
Tèrmica de Maó, no sols amb la reducció d’hores i el canvi de
combustible, sinó principalment amb la implantació d’energies
renovables, la qual cosa permetria el tancament progressiu de
les actuals centrals tèrmiques i la reducció d’emissions.
Palma, 22 d’abril de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 2842/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou règim d'operació amb l'autorització
ambiental integrada aprovada pel Govern de les Illes
Balears per a la central tèrmica de Maó.
El Govern, en virtut de les seves competències, aplicarà
l’Autorització Ambiental Integrada, tenint en compte que
l’empresa generadora ja ha sol·licitat les autoritzacions
necessàries abans de 2 mesos de la resolució de l’Autorització
Ambiental Integrada i està pendent de la resolució definitiva.
Palma, 13 d’abril de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2843/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions de la presidenta del Govern en
relació amb l'ús del fueloil a la central tèrmica de Maó.
La resposta que va donar el passat 8 de març la presidenta
del Govern ve motivada sobre la base que aquest Govern va
entendre en el seu moment que tan sols era necessària
l’autorització ambiental. Ara bé, també és cert que avui dia el
Ministeri ja ha donat el seu vistiplau i es compta amb
l’autorització de Red Eléctrica Española, encarregada de vetllar
per la garantia de subministrament, sent l’objectiu últim
d’eliminació total del fuel.
Per part del Ministeri i l’empresa explotadora de la Central
tèrmica de Maó s’estan valorant diverses alternatives a l’ús del
fuel, com són la gasificació amb gas natural o l’hidrogen verd.
La descarbonització és un objectiu primordial d’aquest
Govern a través del seu “Pla de transició energètica” treballa
especialment en la reducció de les emissions de la Central
Tèrmica de Maó, no sols amb la reducció d’hores i el canvi de
combustible, sinó principalment amb la implantació d’energies

renovables, la qual cosa permetria el tancament progressiu de
les actuals centrals tèrmiques i la reducció d’emissions.
Palma, 22 d’abril de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 3141 a 3143/22, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a exposicions sobre micromasclisme
realitzades des de l'IBDona "Negar la violencia machista es
bastante violento" i "Pequeños gestos con importancia" de
Diana Raznovich (1 a 3).
El Govern de les Illes Balears sempre ha estat respectuós
amb la llibertat d’expressió, i per aquest motiu no valora els
comentaris emesos des d’organismes judicials sobre un cartell
de l’exposició.
Com ja s’ha explicat moltes vegades, l’objectiu d’aquesta
exposició, que ha estat exhibida al complet a altres indrets de
l’Estat sense cap incidència, no és polemitzar sinó sensibilitzar
i crear consciència dels micromasclismes que es poden donar
dins la societat, ja que són gèrmens de futures violències contra
les dones.
L’organisme que ha promogut les exposicions ha estat
l’Institut Balear de la Dona.
El cost total ha estat de 8.511,38€, iva inclòs, que cal
desglossar de la manera següent:
• Import satisfet a Diana Raznovich per les imatges i disseny
de l’exposició (3.672€, iva inclòs) i pel disseny i
maquetació del fulletó desplegable (552,50€ iva inclòs).
• Import satisfet a Nuevas Impresiones Disgraf per 34
Roll-ups (3.763,10€ iva inclòs).
• Import satisfet a Esment Imprenta per la impressió dels
fulletons desplegables (523,78€ iva inclòs).
El programa d’exposició previst era del 13 al 31 de març a
l’Estació Intermodal a la zona d’autobusos, i del 31 de març al
13 d’abril a la zona del tren.
El motiu de retirar un dels cartells prové d’una petició del
president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
petició que es feu efectiva al dia següent.
Palma, 25 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 3312 a 3317/22, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a import abonat en concepte
de publicitat institucional i a subvencions atorgades a
mitjans de comunicació.
Pel que fa a la publicitat institucional, cal tenir en compte
que la Instrucció 1/2015 de director general de Comunicació,
i posteriors actualitzacions de 2020 i de 2022, estableix els
procediments de coordinació i control de l’actuació
administrativa en matèria de publicitat del Govern de les Illes
Balears. Aquesta instrucció es pot consultar a:
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4456375&cod
uo=2390499&lang=ca
Fet aquest aclariment respecte del funcionament sobre la
publicitat institucional, la inversió en publicitat institucional
duta a terme el 2019 va ser la que s’indica en el quadre següent:
Mitjans

Inversió

Premsa

602.007,52€

Premsa estrangera

57.641,35€

Premsa especialitzada

21.647,20€

Premsa forana

59.847,54€

Premsa digital

326.485,25€

Ràdio

489.171,98€

Televisió

183.704,32€

Total IVA inclòs (21%)

1.740.505,16€

Pel que fa a la inversió de 2020 i de 2021, es pot consultar
tota la informació a la web de Publicitat Institucional del
Govern de les Illes Balears, operativa des de 2020, a la qual es
pot accedir mitjançant l’enllaç següent:
https://www.caib.es/sites/publicitatinstitucional/ca/inici/?cam
pa=yes
En aquesta web, la primera en la història del Govern amb
aquest nivell de detall i transparència, es recull tota la
informació referent a la publicitat institucional en mitjans de
comunicació feta des de la Direcció General de Comunicació.
Respecte de les subvencions, la Direcció General de
Comunicació no n’ha concedida cap aquesta legislatura.
Palma, 26 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 3345/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi per a l'execució de la conducció dels
pluvials d'Alaior.
Amb data de registre de sortida de 17 de febrer de 2021, el
Govern va trametre a l'Ajuntament d'Alaior un estudi
d'alternatives per minimitzar el risc d'inundació.
Des de llavors, el Govern resta a la seva disposició per tal
de contribuir a la determinació de la millor alternativa des del
punt de vista local, així com d'estudiar les possibilitats de
finançament. Cal dir que des de la data indicada, en cap
moment cap representant de l'ajuntament no ha contactat amb
tècnics ni representants del Govern per tal de sol·licitar
assessorament tècnic.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 3346/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a col·laboració del Govern amb l'Ajuntament
d'Alaior per solucionar la problemàtica dels pluvials
d'Alaior.
En tot moment el Govern ha estat a disposició de
col·laborar amb l'Ajuntament d'Alaior en la definició de les
mesures a adoptar, tal i com demostra el fer d'haver dut a terme
un estudi d'alternatives que es va enviar al consistori amb data
de registre de sortida de 17 de febrer de 2021.
Atès que es tracta d'un problema de gestió d'aigües pluvials
urbanes, de competència municipal, correspon a l'ajuntament la
seva execució. En aquest sentit, el Govern ha estat a la seva
disposició, en tot moment, per tal d'ajudar-lo a cercar la millor
solució tècnica i el finançament de les actuacions que es
decideixi dur a terme des de l'administració local.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 3381 a 3407/22, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a plantilla estructural de diversos serveis
de l'Hospital Can Misses a Eivissa a dia 6 d'abril de 2022.
Plantilla estructural de l'Hospital Can Misses
a 6 d'abril de 2022
Anestèsia i Reanimació

21

Cirurgia

10

Ginecologia

15
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15 Parc. 16 Av Femenies
En construcció
Lliurament setembre 2022

Obstretícia

L'especialitat és obstetríciaginecologia

Oftalmologia

5

Otorrinolaringologia

5

Traumatologia

12

Urologia

5

Cardiologia

5

Dermatologia

5

Digestiu-Endoscòpia

6

Endocrinologia

2

Hematologia

3

Medicina interna

12

Neurofisiologia

1

Oncologia

5

Pediatria

8

Pneumologia

5

Psiquiatria

11

Reumatologia

3

Unitat de cures intensives

9

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Anatomia-Patologia

3

Ordre de Publicació

Farmàcia

7

Radiodiagnòstic

10

Rehabilitació

5

Urgències

28

Infermeria

314

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 3409/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promocions d'habitatge de protecció oficial de promoció
pública que l'IBAVI impulsa a Menorca.
18 Maó. Parc. 11 (Carrer Borja Moll)
En construcció
Lliurament juliol 2022
40 dotacionals. Carrer Borja Moll. segona fase
En construcció
Lliurament setembre 2022

14 Parc. 13 Carrer Roca i Vinent
En construcció
Lliurament desembre 2022/gener 2023
9 Migjorn
En construcció
Lliurament novembre 2023
11 Fornells
Fase final d'adjudicació
Lliurament desembre 2023
35 Es Castells
Adjudicat projecte bàsic
Lliurament abril 2024
11 Sant Lluís
Redacció bàsic
Lliurament maig 2024
Palma, 2 de maig de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

A)
RGE núm. 4069/22, de vuit diputats adscrits a la
Comissió de Salut i pertanyents als Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Popular,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les
Illes Balears i Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença
del degà de la facultat de medicina de la Universitat de les
Illes Balears, sobre la implantació de la dita facultat amb
motiu de la primera promoció d'estudiants del grau de
medicina.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
degà de la facultat de medicina de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 219/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4066/22,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
liberalització del mercat de tests d'antígens.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3761/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2022, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada per 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 Sa Serra a Eivissa, per la pregunta RGE núm. 4084/22,
relativa a mesures per solucionar la greu situació de falta
d'especialistes d'oncologia de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que poden impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament, com la restricció de la mobilitat en
determinats casos i circumstàncies derivades de la COVID-19,
i, en conseqüència, que en són d’aplicació les mesures
excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.
Aquest acord, que constitueix la dinovena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 19 de maig de 2022.
Palma, a 4 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 152, de 22 d'abril
de 2022.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

- Pàg. 8722. Informacions, apartat A)
On diu: Dissetena pròrroga de la Declaració ...
Hi ha de dir: Divuitena pròrroga de la Declaració ...

A)
Dinovena pròrroga de la Declaració de l’existència de
les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears que
suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia4 de maig de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Dinovena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis

On diu: Aquest acord, que constitueix la dissetena
pròrroga, ...
Hi ha de dir: Aquest acord, que constitueix la divuitena
pròrroga, ...
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