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O) RGE núm. 4314/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat econòmica destinada
per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves esportives a l'illa de Formentera durant l'any
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per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves esportives a l'illa de Menorca durant l'any 2021.
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S) RGE núm. 4318/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a registre
d'entitats de custòdia del territori.
8912
T) RGE núm. 4366/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a planificació i
programació de les contractacions de professionals sanitaris durant la temporada d'estiu a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
8913
U) RGE núm. 4367/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ràtios de
fisioterapeutes a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
8913
V) RGE núm. 4368/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a àrea
d'hemodinàmica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
8913
W) RGE núm. 4399/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a simulacres realitzats a l'estació
intermodal de Palma.
8913
X) RGE núm. 4403/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilants de seguretat privada
per cobrir la seguretat dels serveis SFM.
8913
Y) RGE núm. 4404/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatgers que han emprat els
transports d'SFM.
8913
Z) RGE núm. 4405/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies per incidents
presentades pels vigilants de seguretat privada que presten els seus serveis a SFM.
8914
AA) RGE núm. 4406/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de la seguretat a
l'estació intermodal de Palma (1).
8914
AB) RGE núm. 4407/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de la seguretat a
l'estació intermodal de Palma (2).
8914
AC) RGE núm. 4409/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càmeres de vigilància de
què disposa SFM.
8914
AD) RGE núm. 4410/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulació de primers auxilis
del personal d'SFM.
8914
AE) RGE núm. 4412/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a al·lergòlegs al
Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
8914
AF) RGE núm. 4413/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a psicòlegs clínics
al Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
8915
AG) RGE núm. 4417/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programes de
qualificació inicial -PQI- i els PQ2.
8915
AH) RGE núm. 4419/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció de platges i zones
de bany per part de la Direcció General d'Emergències i Interior.
8915
AI) RGE núm. 4421/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament del director de
seguretat de l'estació intermodal de Palma.
8915
AJ) RGE núm. 4422/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament del cap de
seguretat de l'estació intermodal de Palma.
8915

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4418/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
desaparició del 75% dels habitatges de lloguer de vacances.
8916
B) RGE núm. 4501/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió
dels ajuts i fons en innovació/rehabilitació energètica d'edificis.
8916
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C) RGE núm. 4502/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a control de fronteres a l'aeroport de Son Sant Joan.
8916
D) RGE núm. 4503/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retorn dels joves qualificats.
8916
E) RGE núm. 4504/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços per acostar els
productes d'higiene femenina sostenibles als centres educatius i per evitar la pobresa menstrual.
8916
F) RGE núm. 4506/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues als controls
d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan.
8917
G) RGE núm. 4507/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disminució dels
amarraments en el litoral menorquí.
8917
H) RGE núm. 4508/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a la via entre
Sineu i Manacor.
8917
I) RGE núm. 4509/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs de les polítiques
d'accés a l'habitatge del Govern.
8917
J) RGE núm. 4510/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de
l'associació de comerciants de Fornells per les obres.
8917
K) RGE núm. 4511/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç policial a l'aeroport
de Palma.
8917
L) RGE núm. 4512/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves places
d'infermeria.
8918
M) RGE núm. 4513/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció d'educació
i lleure per a les famílies amb infants amb discapacitat i dependents.
8918
N) RGE núm. 4514/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda ambulant
il·legal.
8918
O) RGE núm. 4515/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de patologia dual
de l'Hospital de Can Misses.
8918
P) RGE núm. 4516/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus Next Generation
arribats a les empreses de les Illes Balears.
8918
Q) RGE núm. 4517/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funció tractora dels
fons europeus en l'economia balear.
8918
R) RGE núm. 4518/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lleis aprovades
a Balears i discrepàncies amb el Govern de l'Estat.
8919
S) RGE núm. 4519/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a arribada massiva
d'immigrants il·legals.
8919

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4324/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris
periodístics pels quals no s'ha informat de la visita a Mallorca del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8919
B) RGE núm. 4357/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a protocols
contra l'assetjament cap a la dona, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8919
C) RGE núm. 4371/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a objectius del nou mandat, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8919
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D) RGE núm. 4374/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió i
funcionament de la delegació d'IB3 a Menorca, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8920
E) RGE núm. 4375/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
audiències per als propers anys, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8920
F) RGE núm. 4376/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei audiovisual,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8920
G) RGE núm. 4377/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur i
objectius del nou mandat de la Direcció General, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 8920
H) RGE núm. 4378/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració entre IB3,
TV3 i À Punt, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8920
I) RGE núm. 4379/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística de l'EPRTVIB,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8920
J) RGE núm. 4380/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressió masclista a una
professional d'IB3, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8921
K) RGE núm. 4381/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a refundació i
remodelació d'IB3, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8921
L) RGE núm. 4383/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa/curs
per aprendre català a distància, davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8921

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4365/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a catalogació i protecció
dels espais de la memòria de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
8921
B) RGE núm. 4370/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aplicació efectiva de la Llei 4/2015,
de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir, en relació amb les cures pal·liatives, davant la Comissió de Salut.
8922
C) RGE núm. 4372/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a acolliment i suport real i efectiu als
refugiats de la guerra d'Ucraïna, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
8923
D) RGE núm. 4386/22, dels Grups Parlamentari MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a suport al conjunt de
la comunitat educativa de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca i a la formació afectivosexual a les aules, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura.
8924

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5991/21, presentada pel diputat Josep castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació
de projectes presentats a convocatòries de manifestació d'interès en els quals participa la CAIB en el marc del Pla estatal de recuperació,
transformació i resiliència.
8924
B) A la Pregunta RGE núm. 811/22, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recaptació del cànon de sanejament.
8925
C) A les Preguntes RGE núm. 929, 929, 936 i 937/22, presentades per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a recaptació del cànon de sanejament 1991-2014 i 2015-2018.
8926
D) A la Pregunta RGE núm. 1042/22, presentada pel diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió real en sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2020.
8926
E) A la Pregunta RGE núm. 1043/22, presentada pel diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió real en sanejament del cànon recaptat per aquest concepte durant l'any 2021.
8927
F) A la Pregunta RGE núm. 2721/22, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a previsions d'ampliació d'alguns CEIP per impartir ESO.
8927
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G) A la Pregunta RGE núm. 2722/22, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de CEIP que han incorporat ESO el darrer curs.
8927
H) A la Pregunta RGE núm. 2836/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdua de vaques de raça frisona a Menorca.
8927
I) A la Pregunta RGE núm. 2837/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament d'explotacions lleteres de Mallorca i Menorca.
8927
J) A les Preguntes RGE núm. 2838 a 2840/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a manifest "Junts pel camp, per un món rural viu".
8928
K) A les Preguntes RGE núm. 3203 a 3212/22, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a declaracions de la Ministra Pilar Llop en relació amb la campanya contra la violència masclista a l’Estació
Intermodal, a retirada del cartell que forma part de la campanya “Petits gests amb importància”, a cost de la campanya “Petits gests amb
importància”, a participació de les institucions a la campanya “Petits gests amb importància”, a preu satisfet a Diana Raznovich pel
disseny de l’exposició de l’Estació Intermodal de Palma sota el lema “Petits gests amb importància”, a supervisió prèvia del Ministeri
de Justícia en relació amb la campanya “Petits gests amb importància”, a rebuig a la campanya mostrada en l’exposició a l’Estació
Intermodal de Palma sota el lema “Petits gests amb importància” manifestada per diverses associacions i col·lectius, a efectes de la
campanya “Petits gests amb importància”, i a consideracions de la directora de l’IBDONA en relació amb un cartell de la campanya
“Petits gests amb importància” (1 i 2).
8928
L) A la Pregunta RGE núm. 3341/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de l'energia eòlica marina flotant en aigües de les Illes Balears.
8929
M) A la Pregunta RGE núm. 3342/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de l'energia eòlica marina flotant en aigües de les Illes Balears.
8929
N) A la Pregunta RGE núm. 3343/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a zones més adequades per a la instal·lació d'equips d'energia eòlica marina flotant en aigües de les Illes Balears.
8929
O) A la Pregunta RGE núm. 3344/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a zona nord-oest de Menorca com adequada per a la instal·lació d'equips d'energia eòlica marina flotant.
8929
P) A la Pregunta RGE núm. 3347/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament amb fons europeus de les obres dels pluvials d'Alaior.
8929
Q) A la Pregunta RGE núm. 3348/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a explicació dels eventuals motius pels quals no es redactaria pel Govern el projecte dels pluvials d'Alaior.
8930
R) A la Pregunta RGE núm. 3457/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'informes que la Conselleria de Medi Ambient ha emès l'any 2022 en relació amb les instal·lacions de
temporada a les platges.
8930
S) A la Pregunta RGE núm. 3458/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les
platges.
8930
T) A la Pregunta RGE núm. 3459/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'informes emesos des de l'any 2015 per la Conselleria de Medi Ambient favorables a l'eliminació de xibius
o "xiringuitos".
8930

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4339/22.

8931

B) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 2710 i 2711/22.
8931
C) Fixació de calendari per als propers períodes de sessions de la present legislatura.

8931

D) Continuació de la tramitació i obertura del termini de presentació d'al·legacions i de presentació d'esmenes a la Proposició de
llei RGE núm. 7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
8931
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4. INFORMACIONS
A) Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
8932
B) Vintena 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.
8933
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mecanisme multilateral Covax, amb l’objectiu d’assegurar
la contribució de la Unió Europea a aquesta iniciativa.

1. PLE DEL PARLAMENT

A la seu del Parlament, 5 de maig de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5267/21, relativa a accés universal a les
vacunes contra la COVID-19, amb l'esmena RGE núm.
4153/22, i quedà aprovada la següent:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a cooperar a escala mundial i a eliminar els
possibles obstacles que impedeixin garantir que les vacunes
es desenvolupin i es fabriquin a bastament i es distribueixin
a temps i de manera justa a tot el món. Això abasta prestar
assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar
amb mecanismes establerts per l’OMS per compartir
ciència i recursos COVID-19, com ara el Covid
Technologies Access Pool (C-TAP) o l’Accelerador de
l’Accés a les Eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu
pilar per al repartiment equitatiu de vacunes entre països
(COVAX).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3727/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada
a les platges de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant el diputat José Javier Bonet i Díaz
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient i Territori. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a assegurar que els drets de propietat intel·lectual
no impedeixen a cap país ni regió garantir el dret a la salut.
Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de
determinats aspectes de l’acord sobre els Aspectes dels
Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç
(ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra la
COVID-19.

B)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a comunicar aquest acord a la Presidència del
Govern d’Espanya, a la Conselleria de Salut de les Illes
Balears i a les entitats Amnistia Internacional Illes Balears,
Medicusmundi Mediterrània, Metges del Mon a Balears i
Oxfam Intermón.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:

Palma, 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

a) Defensar en el si de les institucions de les Nacions
Unides, que el mecanisme multilateral Covax es mantingui
més enllà de la pandèmia de la Covid-19, com a instrument
permanent per assegurar un accés equitatiu a les vacunes
per combatre les malalties infeccioses a la població dels
països que més ho necessiten o que més dificultats tinguin
per accedir als mercats.
b) Impulsar en el si de les institucions de la Unió Europea
la renovació del compromís dels estats membres, en la
donació de dosis de les vacunes contra la Covid-19, amb el

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2488/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de consum energètic.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3555/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dimissió de
la ministra Montero per l'ajornament del nou sistema de
finançament, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.
B) RGE núm. 3546/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
paralització de la reforma del Sistema de Finançament
Autonòmic, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.
C) RGE núm. 3758/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per
ser atès per un especialista mèdic amb cita preferent, que
contestà la consellera de Salut i Consum.
D) 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 manca d'especialistes d'oncologia
de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
E) RGE núm. 3752/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a arribada massiva de cotxes de lloguer
provinents de la península, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
F) RGE núm. 3756/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Estació
Intermodal, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
G) RGE núm. 3763/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
millorar les dades en relació amb les qualificacions de la
selectivitat (PBAU) a les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.
H) RGE núm. 3753/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a percepció de la
conselleria sobre necessitats mediambientals específiques per
a l'illa de Menorca, que contestà el conseller de Medi Ambient
i Territori.
I) RGE núm. 3754/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
innovació a les Illes Balears, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
J) RGE núm. 3760/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la
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moratòria de places turístiques, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
K) RGE núm. 3757/22, presentada per la diputada Virginia
Marí i Rennesson i formulada per la diputada Maria Núria
Riera i Martos, ambdues del Grup Parlamentari Popular,
relativa a diàleg i consens amb el sector primari, que contestà
el conseller de Medi Ambient i Territori.
L) RGE núm. 3764/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
decreixement turístic o turisme sostenible de qualitat, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
M) RGE núm. 3759/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitat de l'IBAVI, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
N) RGE núm. 3762/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
pobresa a les Illes Balears, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.
O) RGE núm. 3553/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició del Govern a la
posada en marxa del Col·legi de docents, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 3750/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació per a aquest
estiu, que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 3549/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aturada de la reforma del sistema de finançament de les
comunitats autònomes, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
R) RGE núm. 3556/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a activitat de
caça, que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
S) RGE núm. 3547/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a no-realització de
l'auditoria sobre la vacunació de la COVID promesa pel
Govern el març de 2021, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
T) RGE núm. 3565/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'imposts als
ciutadans de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
U) RGE núm. 3751/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a instal·lacions de temporada a les platges de Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
V) RGE núm. 3755/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques
mediambientals, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
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W) RGE núm. 3766/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
limitacions del Govern a l'àmbit del turisme versus recuperació
econòmica, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

X) RGE núm. 3765/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la sanitat
pública a les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11660/21, relativa a institucionalització de la
Conferència de Presidents de les comunitats autònomes, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a continuar impulsant la convocatòria de la
Conferència de presidentes i presidents autonòmics de
manera periòdica amb caràcter anual, així com de manera
extraordinària quan es consideri oportú, i a comptar amb la
presència de tots els representants dels diversos governs
autonòmics, per avançar en l'aprovació d'accions que
tenguin com a principal objectiu la reconstrucció social i
econòmica del nostre país.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3515/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament
de la implantació dels currículums de la LOMLOE, amb el
resultat següent: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra
31 i abstencions 0.

A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Sílvia Cano i Juan
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de maig de 2022, elegí com a director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, el Sr.
Cristóbal Milán i Mateu, per 30 vots a favor i 26 vots en blanc.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de maig de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 672/22, relativa a adequació
del calendari de vacunació de les Illes Balears al del Consell
Interterritorial de Salut pel que fa a la protecció respecte del
VPH, amb l'esmena RGE núm. 4158/22, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar el calendari vacunal de les Illes
Balears al del Consell Interterritorial de Salut en referència
a la inclusió de la vacunació contra el VPH per a homes que
duguin a terme pràctiques sexuals amb homes, fins als 26
any.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre la vacunació contra el papil·loma
humà als nins entre 9 i 12 anys.
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A la seu del Parlament, 10 de maig 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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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3137/22, relativa a impuls i creació del Consell
autonòmic de la participació de la infància i l'adolescència de
les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6772/21, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Palau de
Marivent, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
3, vots en contra 9 i abstencions 1.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació del Consell Autonòmic de
Participació de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears que compti amb tots els organismes, les entitats i
els actors més representatius de la infància i l'adolescència,
tenint en compte per a la seva conformació aquelles
estructures estables on nens i nenes participen.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure en els espais de coordinació
establerts la creació de consells insulars de Participació de
la Infància i l’Adolescència en totes i cadascuna de les Illes,
a excepció de Formentera, que ja el té conformat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, en
coordinació amb els consells insulars, els ajuntaments i les
mancomunitats de les Illes Balears, a renovar el compromís
amb la Convenció sobre els drets dels nens aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989, amb l'adhesió a la Xarxa de Ciutats
Amigues de la Infància, i a oferir ajuda tècnica per als
ajuntaments en aquesta matèria per enfortir la qualitat dels
consells locals de participació i conformar-ne de nous,
tenint en compte els principis de participació inclosos en
l’observació número 12 del Comitè dels Drets de l’Infant,
«el dret de l’infant a ser escoltat».
A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La vicepresidenta de la comissió
Margalida Durán i Cladera

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la cap d'Inspecció Educativa de la
Conselleria d'Educació i Formació Professional, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura, sobre les línies
d'actuació de la Inspecció Educativa (RGE núm. 4054/21).
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2022, tengué
lloc la compareixença de la cap d'Inspecció Educativa, qui,
acompanyada de dos inspectors adjunts, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Empat en el resultat de la votació dels punts 3 i 4 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 4 de maig de
2022, es produí un empat en el resultat de la votació dels punts
esmentats de la Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, del
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,
per la qual cosa, conformement amb l'article 101.3 del
Reglament de la cambra, aquests punts seran tramesos al Ple
per tal que en dirimeixi l'empat.
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Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2022, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4415/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria tributària,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2490/22.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2490/22, relativa a política general del Govern en matèria
tributària i, concretament, en relació amb el seu posicionament
en relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma
tributària, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització
fiscal que proposa el Comitè d’experts al Llibre Blanc sobre la
Reforma Tributària presentat el mes de març de 2022, en la
mesura que suposaria la fixació de tributacions mínimes a
l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i
donacions, que en aquest darrer implicarien per al cas de
Balears quintuplicar l’impost per als trams més baixos de base,
i al mateix temps suposaria una retallada de l’autonomia
tributària que tenen actualment les comunitats autònomes en
aquests dos impostos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar un augment de l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal en el futur sistema de finançament
autonòmic, molt especialment a l’IRPF i als tributs cedits
tradicionals -patrimoni, successions i donacions, transmissions
patrimonials, entre d’altres- i, en cap cas, acceptar la fixació de
tributacions màximes o mínimes per part de l’Estat en aquests
impostos.
3. El Parlament de les Illes Balears constata:
a) Que existeixen documents tècnics elaborats per reputats
experts que posen de manifest que les Illes Balears són una de
les comunitats autònomes que exigeix una major pressió fiscal
i sacrifici/esforç fiscal als ciutadans.
b) Que la política tributària és una eina molt eficaç i eficient
per impulsar l’activitat econòmica, desenvolupar polítiques
d’habitatge i també polítiques de família.

c) Que les enormes pèrdues de poder adquisitiu que
sofreixen les famílies i els grans increments de costos que
suporten les empreses a causa de la inflació aconsellen
l’aplicació de mecanismes de compensació, essent les
reduccions impositives un dels més eficaços i eficients.
d) Que la immensa majoria de països de la UE i moltes
comunitats autònomes a Espanya han aprovat rebaixes
impositives, sense que s’hagi posat en risc absolutament cap
servei públic fonamental.
e) Que les Illes Balears tancaren l’exercici pressupostari
2021 amb un increment de més de 500 milions d’euros
d’ingressos tributaris sobre la previsió inicial, a causa en gran
part del fenomen inflacionari, i el superàvit assolí els 338
milions d’euros (1,17% del PIB).
f) Que com a conseqüència de les circumstancies apuntades
prèviament es fa del tot necessari aprovar una reforma fiscal
que redueixi la càrrega impositiva per als ciutadans i les
empreses de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears considera necessari rebaixar
la tarifa autonòmica de l’IRPF en 0,5 punt per a bases
liquidables inferiors a 30.000 euros, 0,25 punts per a bases
liquidables superiors a aquesta quantia i/o deflactar la tarifa,
amb vigència per a l’exercici 2022.
5. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
incrementar en un 10% el mínim del contribuent per majors de
75 anys i el mínim per ascendents a l’IRPF.
6. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció
autonòmica per arrendament d’habitatge a l’IRPF, incloent
molt especialment els joves, les persones amb discapacitat i les
famílies nombroses o monoparentals.
7. El Parlament de les Illes Balears considera necessari la
creació d’una nova deducció autonòmica per a arrendadors
d’habitatge permanent a l’IRPF, per tal d’incentivar que els
petits propietaris posin els seus habitatges al mercat de lloguer.
8. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció
autonòmica per despeses en llibres de text a l’IRPF.
9. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
incrementar els imports de la deducció autonòmica per
contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o
persones a càrrec amb aquesta condició.
10. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció
autonòmica per despeses relatives a descendents o acollits
menors de sis anys per motius de conciliació.
11. El Parlament de les Illes Balears considera necessari crear
una nova deducció autonòmica a l’IRPF per naixement, amb un
import mínim de 800 euros per al primer fill i un import
creixent per als següents.
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12. El Parlament de les Illes Balears considera necessari crear
una nova deducció autonòmica a l’IRPF per despeses derivades
d’estades a residències i centres de dia o contractació de
persones per cures.

Diputats a donar suport amb el seu vot a aquesta proposició de
llei que va ser fruit del consens el 2019 entre les forces
polítiques i la societat civil, de manera que aquest règim fiscal
propi pugui entrar en vigor el més aviat possible i, en tot cas,
abans de 31 de desembre de 2022.

13. El Parlament de les Illes Balears considera necessari situar
el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni en els 800.000
euros i reduir la tarifa en almenys un 40%, per tal de situar la
tributació a aquest impost en els nivells de 2015.

Palma, a 13 de maig de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa

14. El Parlament de les Illes Balears considera necessari situar
el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions
patrimonials en el 4% per adquisició d’un habitatge habitual a
les Illes Balears de valor inferior als 200.000 euros i fixar un
tipus del 2% per la compra del primer habitatge habitual a les
Illes Balears de joves menors de 35 anys i famílies nombroses
o monoparentals.
15. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
eliminar l’impost sobre transmissions patrimonials per la
compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears amb un
valor inferior als 200.000 euros per a joves menors de 30 anys
o persones amb discapacitat.
16. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
aprovar un tipus reduït de l’1% a la modalitat d’actes jurídics
documentats per compra d’un habitatge habitual a les Illes
Balears i un tipus del 0,5% quan qui compri sigui un jove
menor de 35 anys, una persona amb discapacitat o una família
nombrosa o monoparental. Es considera necessari també que a
la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs per a
l’adquisició d’un habitatge habitual pels col·lectius esmentats
prèviament, també es gravi a un tipus del 0,5%.
17. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que la
reducció per adquisició d’habitatge habitual i la reducció per
adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques sigui
aplicable als pactes successoris (herències en vida) en termes
equivalents a les adquisicions per causa de mort.
18. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
eliminar l’impost sobre successions per herències en vida i per
causa de mort quan el parentesc amb el causant sigui el de
descendent, cònjuge o ascendent. Al mateix temps es considera
necessari reduir a la meitat la quota a pagar quan el parentesc
amb el causant sigui el de col·laterals de segon i tercer grau germans o nebots, per exemple- o ascendents o descendents per
afinitat.
19. El Parlament de les Illes Balears considera necessari reduir
en un 60% la tributació a l’impost sobre donacions en els casos
de donacions d’un habitatge que hagi de constituir el primer
habitatge habitual d’un descendent o es facin donacions
dineràries perquè un descendent pugui adquirir el seu primer
habitatge habitual. Aquesta reducció arribaria fins el 95% quan
es tracti de joves menors de 35 anys, persones amb discapacitat
o famílies nombroses o monoparentals.
20. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Congrés
dels Diputats a tramitar de forma immediata, sempre d'acord
amb el que prevegi el Reglament del Congrés dels Diputats, el
bloc de fiscalitat del Règim Especial de les Illes Balears (REB)
que actualment en troba bloquejat a la Mesa. Al mateix temps
insta els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4296/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació i
cessió d'habitatges ocupats irregularment.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El conseller de Mobilitat i Habitatge va informar, a
principis de novembre de 2021, sobre la recuperació de cinc
habitatges, tres d'ells ocupats irregularment, per adjudicar-los
a demandants en llista d'espera o cedir-los a entitats socials. A
dia d'avui estan tots lliurats a particulars o a entitats, tal com va
anunciar el conseller? En cas que s'hagin lliurat a entitats, se
sol·licita el nom o la denominació social de l'entitat a la qual
s'ha adjudicat.
Palma, a 9 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 4301/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
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la celebració de proves esportives a l'illa d'Eivissa durant l'any
2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Menorca durant
l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

C)
RGE núm. 4302/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Formentera durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Formentera durant
l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

F)
RGE núm. 4305/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa d'Eivissa durant l'any
2021?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

D)
RGE núm. 4303/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Mallorca durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Mallorca durant
l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

G)
RGE núm. 4306/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Formentera durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Formentera durant
l'any 2021?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

E)
RGE núm. 4304/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Menorca durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

H)
RGE núm. 4307/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Mallorca durant l'any 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Mallorca durant
l'any 2021?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

I)
RGE núm. 4308/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Menorca durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a
la celebració de proves esportives a l'illa de Menorca durant
l'any 2021?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

J)
RGE núm. 4309/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa d'Eivissa durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa d'Eivissa
durant l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
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K)
RGE núm. 4310/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Formentera durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Formentera durant l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

L)
RGE núm. 4311/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Mallorca durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Mallorca durant l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

M)
RGE núm. 4312/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Menorca durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Menorca durant l'any 2019?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
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N)
RGE núm. 4313/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa d'Eivissa durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa d'Eivissa
durant l'any 2021?

Q)
RGE núm. 4316/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Menorca durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Menorca durant l'any 2021?

Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

O)
RGE núm. 4314/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Formentera durant l'any 2021.

R)

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.

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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Formentera durant l'any 2021?

Quina és la relació de proves esportives que van rebre
finançament del Govern de les Illes Balears durant l'any 2019
a Mallorca?

RGE núm. 4317/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
esportives que van rebre finançament del Govern de les
Illes Balears durant l'any 2019 a Mallorca.

Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
S)
P)
RGE núm. 4315/22, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves
esportives a l'illa de Mallorca durant l'any 2021.
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 quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears per a la celebració de proves esportives a l'illa de
Mallorca durant l'any 2021?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 4318/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a registre d'entitats de custòdia del territori.
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.
Quan tendrà la Conselleria de Medi Ambient operatiu el
registre d'entitats de custòdia del territori?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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T)
RGE núm. 4366/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
planificació i programació de les contractacions de
professionals sanitaris durant la temporada d'estiu 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.
1. Quines previsions de contractació té la conselleria per
afrontar la propera temporada estival?
2. Quines contractacions s'han realitzat els mesos de març i
abril de 2022? Es prega detall en la resposta: categoria
professional, atenció primària o hospitalària, etc.
Palma, a 11 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3. S'estan derivant pacients a la sanitat privada? Quants en els
mesos de gener, febrer, març i abril de 2022?
Palma, a 11 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 4399/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a simulacres
realitzats a l'estació intermodal de Palma.
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.
Quants de simulacres s'han realitzat en temes de seguretat
a l'estació intermodal de Palma els anys 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022? Indicau-ne les dates en què es realitzaren i en què
consistiren les proves efectuades.
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 4367/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ràtios de fisioterapeutes 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.
1. Quina és la ràtio actual de fisioterapeutes a l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera?
2. Quina llista d'espera hi ha en aquest moment per ser atès per
un fisioterapeuta?
Palma, a 11 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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X)
RGE núm. 4403/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilants de
seguretat privada per cobrir la seguretat dels serveis SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de vigilants de seguretat privada
dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 de què disposa per
cobrir la seguretat dels serveis SFM distribuïts a totes les seves
estacions i per torns els dies laborables i festius?
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

V)
RGE núm. 4368/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
àrea d'hemodinàmica de 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.
1. Quins són els motius pels quals no està funcionant a ple
rendiment?
2. Disposa de personal suficient per al seu funcionament al cent
per cent?

Y)
RGE núm. 4404/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatgers que han
emprat els transports d'SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de viatgers que han emprat els
transports d'SFM durant els anys 2018, 2019, 2020, 2021 i fins
a data 13 de maig de 2022? Indicau les dades desglossades per
anys i mesos.
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Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AC)
RGE núm. 4409/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a càmeres de
vigilància de què disposa SFM.

Z)
RGE núm. 4405/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies per
incidents presentades pels vigilants de seguretat privada
que presten els seus serveis a SFM.

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.

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

Quin és el nombre de càmeres de vigilància de què disposen
els serveis d'SFM repartides per les estacions i l'estació
intermodal? Indicau on es troben ubicades, així com el
manteniment que s'ha efectuat d'aquests aparells des de 2018
fins a 13 de maig de 2022.

Quin és el nombre total de denúncies per incidents
presentades pels vigilants de seguretat privada que presten els
seus serveis a SFM els anys 2018, 2019, 2020, 2021 i fins al 13
de maig de 2022?
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 4406/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de la
seguretat a l'estació intermodal de Palma (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria de Mobilitat i Habitatge reforçar
la seguretat a l'estació intermodal de Palma via conveni amb
l'Ajuntament de Palma per incrementar la seguretat dels
ciutadans i dels professionals?
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AB)
RGE núm. 4407/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de la
seguretat a l'estació intermodal de Palma (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria de Mobilitat i Habitatge reforçar
la seguretat a l'estació intermodal de Palma amb la Policia
Nacional per incrementar la seguretat dels ciutadans i dels
professionals?
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AD)
RGE núm. 4410/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulació de
primers auxilis del personal d'SFM.
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 de les persones que conformen el personal d'SFM,
inclosos contractes, disposen de la titulació de primers auxilis?
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AE)
RGE núm. 4412/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
al·lergòlegs al Servei Públic de Salut de 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.
Quina dotació d'al·lergòlegs per a 2022 té prevista el
Govern per a les àrees de salut de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera? Es prega detall en la contestació: especificació
de les dates d'implementació dels professionals i les àrees de
salut en què hagin de prestar els seus serveis, nombre de
professionals i el pressupost destinat a aquesta finalitat.
Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AF)
RGE núm. 4413/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
psicòlegs clínics al Servei Públic de Salut de 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.
Quina dotació de psicòlegs clínics per a 2022 té prevista el
Govern per a les àrees de salut de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera? Es prega detall en la contestació: especificació
de les dates d'implementació dels professionals i les àrees de
salut en què hagin de prestar els seus serveis, nombre de
professionals i el pressupost destinat a aquesta finalitat.

Per poder gaudir de platges segures és imprescindible
realitzar una tasca constant de prevenció i aquesta és la labor
que marca el Decret 2/2005, regulador de les mesures de
seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de
bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la
Direcció General d'Emergències i Interior.
La Direcció General d'Emergències i Interior inspecciona
les platges i les zones de bany per garantir que compleixin les
mesures de seguretat necessàries.
Pot garantir la Direcció General d'Emergències i Interior
que compleixen tots els requisits totes les platges i zones de
banys a les Balears?
En cas que n'hi hagi que els no compleixin i en tingui
constància la Direcció General d'Emergències i Interior, ens
poden indicar quines són aquestes platges?

Palma, a 13 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 4417/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programes de qualificació inicial -PQI- i els PQ2.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Té previst la conselleria incorporar els programes PQ2? Si
la resposta és afirmativa, en quina data?
2. Quines mesures s'estan duent a terme per incorporar
programes de formació que facin que un cop realitzat el PQI els
alumnes puguin incorporar-se a programes formatius amb la
finalitat d'obtenir una titulació?
Palma, a 13 de maig de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AH)
RGE núm. 4419/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció de
platges i zones de bany per part de la Direcció General
d'Emergències i Interior.
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.
Les 369 platges amb les quals comptam -208 a Mallorca, 75
a Menorca, 86 a Eivissa i Formentera-, gaudeixen d’una
normativa de seguretat que pretén minimitzar el potencial risc
que pot aparèixer en aquests espais en major o menor grau a
causa dels fenòmens meteorològics associats al mar i al sol, així
com a l'afluència de públic.
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Palma, a 16 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 4421/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament del
director de seguretat de l'estació intermodal de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte o de nomenament i procés selectiu
s'ha seguit en relació amb el director de seguretat de l'estació
intermodal de Palma?
Palma, a 16 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 4422/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament del
cap de seguretat de l'estació intermodal de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin tipus de contracte o de nomenament i procés selectiu
s'ha seguit en relació amb el cap de seguretat de l'estació
intermodal de Palma?
Palma, a 16 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4418/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a desaparició del 75% dels habitatges de lloguer de
vacances.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, li sembla presentable que el Govern faci
accions en el sentit que desaparegui el 75% dels habitatges de
lloguer de vacances?
Palma, a 16 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4502/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a control de fronteres a l'aeroport de Son
Sant Joan.
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.
Ha solucionat el Govern l'embós que es produeix a
l'aeroport de Son Sant Joan per manca de policies, que dificulta
el control de fronteres?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 4503/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retorn dels joves
qualificats.
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.
Quina prioritat ocupa el retorn dels joves qualificats en la
seva política d'ocupació?

Ordre de Publicació
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)
RGE núm. 4501/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestió dels ajuts i fons en innovació/rehabilitació
energètica d'edificis.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, ha perdut i pot perdre Balears ajuts i fons
en innovació o en rehabilitació energètica d'edificis per manca
de diligència en la gestió?
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 4504/22, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços
per acostar els productes d'higiene femenina sostenibles als
centres educatius i per evitar la pobresa menstrual.
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.
Quins avanços ha fet el Govern per acostar els productes
d'higiene femenina sostenibles als centres educatius i per evitar
la pobresa menstrual?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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F)

I)

RGE núm. 4506/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cues als controls d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan.

RGE núm. 4509/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs
de les polítiques d'accés a l'habitatge del Govern.

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

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quines accions pensa
escometre el Govern davant les llargues cues que tenen lloc als
controls d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan?

És conscient el Govern del seu fracàs en les polítiques
d'accés a l'habitatge?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
J)
G)
RGE núm. 4507/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disminució
dels amarraments en el litoral menorquí.

RGE núm. 4510/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a queixes de l'associació de comerciants de Fornells per les
obres.

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

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

Quines repercussions preveu el Govern per a l'activitat
nàutica al voltant de l'illa de Menorca després de l'eliminació
de gran nombre d'amarraments davant la immediata temporada
turística?

Com valora el Govern les queixes de l'associació de
comerciants de Fornells en relació amb les obres que s'estan
portant a terme?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
K)
H)
RGE núm. 4508/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat a la via entre Sineu i Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el conseller de Mobilitat que la via entre Sineu
i Manacor disposa de les condicions òptimes per garantir la
seguretat d'usuaris i treballadors?
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

RGE núm. 4511/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç policial a
l'aeroport de Palma.
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.
Pensa el Govern fer alguna gestió per tal que arribin els
reforços policials adients a l'aeroport de Palma a fi
d'incrementar la seguretat i evitar, així, la lamentable imatge
que s'ha viscut en els darrers dies?
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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L)

O)

RGE núm. 4512/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
places d'infermeria.

RGE núm. 4515/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
patologia dual de l'Hospital de Can Misses.

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

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

Sra. Consellera de Salut, considera que 35 noves places
d'infermeria són suficients per cobrir la demanda actual?

Sra. Consellera de Salut, considera acceptable la situació
que pateix el servei de patologia dual de l'Hospital de Can
Misses?

Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 4513/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure
elecció d'educació i lleure per a les famílies amb infants
amb discapacitat i dependents.

P)

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

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

Considera el Govern que les famílies de nins i nines amb
discapacitat i amb un grau III de gran dependència tenen
garantit el dret a la lliure elecció d'educació i lleure adaptat a
les seves necessitats?

Sra. Armengol, quin import de fons europeus Next
Generation han arribat a les empreses de les Illes Balears a dia
d'avui?

RGE núm. 4516/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus
Next Generation arribats a les empreses de les Illes Balears.

Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
Q)
N)
RGE núm. 4514/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a venda ambulant il·legal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions concretes pensa dur a terme el Govern
per eliminar la venda ambulant il·legal?
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

RGE núm. 4517/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funció tractora dels fons europeus en l'economia balear.
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 la mobilització dels fons
europeus està resultant suficientment àgil per complir la funció
tractora i transformadora que necessita la nostra economia?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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R)

A)

RGE núm. 4518/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a lleis aprovades a Balears i discrepàncies amb el
Govern de l'Estat.

RGE núm. 4324/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
criteris periodístics pels quals no s'ha informat de la visita
a Mallorca del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Garrido, com valora que la meitat de les lleis aprovades
a Balears els darrers quatre anys hagin rebut discrepàncies del
Govern de l'Estat per ser inconstitucionals?
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, pot explicar el criteri periodístic seguit per IB3
TV per no informar de la visita a Mallorca del vicepresident de
la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, i de la seva
participació en un acte de VOX amb més de 500 assistents?
Palma, a 10 de maig de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 4519/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
arribada massiva d'immigrants il·legals.
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, què està fent davant l'arribada massiva
d'immigrants il·legals?
Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 4357/22, de la diputada Maria Esperança
Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a protocols contra l'assetjament cap a la dona,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins protocols contra l'assetjament cap a la dona tenen
implantats a l'ens d'IB3?
Palma, a 11 de maig de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2022, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.
Palma, a 12 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 4371/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a objectius del nou mandat, davant la
Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, quins objectius s'ha marcat els pròxims sis
anys de mandat que acaba de prometre?
Palma, a 12 de maig de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
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G)

D)
RGE núm. 4374/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió i funcionament de la delegació d'IB3 a
Menorca, davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com valora vostè la gestió i el funcionament de la delegació
d'IB3 a Menorca?

RGE núm. 4377/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reptes de futur i objectius del nou mandat de la Direcció
General, davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els principals reptes de futur i objectius que es
marca l'EPRTVIB per a aquest nou mandat de la Direcció
General?

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

E)

H)

RGE núm. 4375/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsió de les audiències per als propers anys,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

RGE núm. 4378/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
col·laboració entre IB3, TV3 i À Punt, davant la Comissió
de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin és el grau actual de col·laboració entre IB3, TV3 i À
Punt?

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

F)

I)

RGE núm. 4376/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei audiovisual, davant la Comissió de Control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 4379/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística
de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el director general d'IB3 sobre la llei
audiovisual que es tramita al Congrés dels Diputats?

Com valora la política lingüística de l'EPRTVIB des del
punt de vista estilístic, normatiu i dialectal?

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur
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J)
RGE núm. 4380/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressió
masclista a una professional d'IB3, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Arran de les darreres festes patronals que IB3 ha cobert en
directe, com valora l'EPRTVIB l'agressió masclista a una
professional d'IB3?
Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

K)
RGE núm. 4381/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
refundació i remodelació d'IB3, davant la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, com durà a terme la refundació i remodelació
d'IB3 que vostè va anunciar recentment?
Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 4383/22, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a programa/curs per aprendre català a distància,
davant la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té previst IB3 posar en marxa, a través d'alguna de les
seves plataformes, un programa/curs per aprendre català a
distància?
Palma, a 12 de maig de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4365/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
catalogació i protecció dels espais de la memòria de les Illes
Balears, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
La Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics, té, entre d’altres objectes, vetllar pel coneixement
i la difusió de la història de les Illes Balears durant la II
República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transició
i l'entrada en vigor del Estatut d'Autonomia l'any 1983 com a
llegat cultural de les Illes Balears.
Entre les diferents mesures i actuacions adreçades a les
víctimes es troben les d’impulsar i protegir els espais i itineraris
de la memòria i el reconeixement democràtics, així com els
monuments de record existents a les víctimes de la Guerra Civil
i de la dictadura franquista.
Entenem per aquests espais de memòria -tal i com
desenvolupa l’article- aquells espais, immobles o paratges del
territori que revelen interès per a la comunitat autònoma, per
haver-s'hi desenvolupat fets de singular rellevància per la seva
significació històrica, simbòlica o per la seva repercussió en la
memòria col·lectiva de la lluita de la ciutadania de les Illes
Balears pels seus drets i llibertats democràtiques, en el període
esmentat anteriorment.
En el cas dels conjunts formats per dos o més espais de la
memòria que coincideixin en l’espai i tinguin criteris
interpretatius comuns de caràcter històric o simbòlic -sense
perjudici que hi concorrin altres valors rellevants de caràcter
arquitectònic, paisatgístic, o de tipus ambiental, etnogràfic o
antropològic- estaríem davant d’itineraris de la memòria
democràtica.
Aquests espais de la memòria constitueixen una figura nova
i específica de protecció de la comunitat autònoma, que
comporta obligacions. Les administracions públiques que
siguin titulars de béns declarats Espais de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears estan
obligades a garantir-ne la perdurabilitat, la identificació i la
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senyalització adequada. A tals efectes, la conselleria competent
en la matèria podrà establir convenis de col·laboració amb les
administracions públiques titulars de béns declarats Espais de
Memòria i Reconeixement Democràtics.
En els casos en què els titulars siguin privats, es procurarà
aconseguir aquests objectius mitjançant acords entre el
departament competent en matèria de Memòria Democràtica i
les persones o entitats titulars.
L’article 11 de la llei estableix que s’ha de crear el Catàleg
d’espais de la memòria i reconeixement democràtics on
inscriure-hi aquells espais, immobles o paratges relacionats
amb la memòria democràtica.
Així mateix els articles 12 a 17 defineixen els procediments
d’inscripció, règim de conservació o difusió i interpretació.
A les Illes Balears són nombrosos els espais susceptibles de
ser incorporats en aquest catàleg d’espais de la memòria i el
reconeixement democràtic, espais desconeguts per a la
població, alguns d’ells deteriorats i que cal fer actuacions per
garantir la seva perdurabilitat, identificació i senyalització
adequada. Sense perjudici que es puguin prendre altres
decisions.
A dia d’avui aquest catàleg encara no s’ha publicat.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, publicar i fer difusió del Catàleg d’espais de
la memòria i el reconeixement democràtics així com a impulsar
la inscripció i la protecció d’aquests espais.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb els titulars privats de llocs emblemàtics
per tal d’aconseguir complir els objectius establerts a la Llei
2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics.
Palma, a 11 de maig de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 4370/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a aplicació efectiva
de la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la
persona en el procés de morir, en relació amb les cures
pal·liatives, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.
Segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) "les cures pal·liatives són un mètode que millora la
qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies, fent front
als problemes associats a les malalties greus, a través de la
prevenció i l'alleujament del sofriment, mitjançant la
identificació precoç i l'avaluació minuciosa del dolor i altres
problemàtiques físiques, psicològiques i espirituals". L'objectiu
no és allargar la vida, ni accelerar la mort, sinó cuidar perquè
tingui la màxima qualitat de vida possible i acompanyar la
persona i la seva família en aquesta etapa final de la vida.
La situació demogràfica actual evidencia una clara
tendència a l’envelliment de la població que no farà més que
augmentar progressivament les necessitats en matèria de cures
pal·liatives. Per aquest motiu és fa imprescindible una forta
inversió per part de les administracions públiques que han de
fer front amb garanties de qualitat a aquesta demanda social
present i futura.
L'Organització Mundial de la Salut estima que anualment
40 milions de persones necessiten cures pal·liatives, però
únicament el 14% dels malalts que necessiten aquest tipus de
cures les rep, apuntant com a causa principal la falta de
formació i conscienciació sobre les cures pal·liatives per part
dels professionals de la salut.
A Espanya unes 200.000 persones necessitarien anualment
aquest servei, però més de 77.000 moren sense rebre aquestes
cures pal·liatives, ja que segons la Societat Espanyola de Cures
Pal·liatives (SECPAL), per cada 80.000 habitants només hi ha
una persona correctament formada per dur a terme les cures
pal·liatives necessàries. A més, només la meitat de les facultats
de medicina espanyoles inclouen en els seus plans d’estudi
aquesta mena d’atenció. La Universitat de les Illes Balears és
una d’elles, ja que des de fa un any inclou aquesta assignatura
(3 crèdits) de forma obligatòria en el seu pla d’estudis, el que
donarà als futurs metges unes nocions bàsiques sobre la
matèria.
A Balears des del 23 de març de 2015 tenim la Llei 4/2015,
de drets i garanties de la persona en el procés de morir. Sens
dubte és un gran avenç, però encara que s’ha millorat en
l’atenció, la cobertura d’aquest servei de cures pal·liatives és
del tot insuficient perquè no arriba a la gran majoria de les
persones que el necessiten, a conseqüència de manca de
recursos humans i econòmics.
Segons consta en el Programa de Cures Pal·liatives elaborat
per la Conselleria de Salut per al període 2019-2023, quatre de
cada deu ciutadans d'aquestes illes que es troben al final de la
seva vida i requereixen aquesta atenció no la reben. Segons
aquest informe, l'últim publicat, l'any 2016 “la població
susceptible de rebre cures pal·liatives va oscil·lar entre 3.057
i 7.120 persones. En aquest any la sanitat pública balear va
facilitar cures pal·liatives a 1.485 pacients oncològics i 401 no
oncològics, el que va suposar, entre tots dos, una taxa estimada
de cobertura del 61,7%.
Per altra banda, la cobertura de cures pal·liatives no va
arribar al 40% dels nins i joves de fins a 19 anys amb aquesta
necessitat a Mallorca, segons el Programa de Cures Pal·liatives
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abans mencionat. Aquest document evidencia la insuficient
cobertura d’aquest servei a pediatria a les Illes Balears i
proposa millorar la coordinació amb atenció primària i els
recursos específics per a adults, a més d'una formació més
completa entre els professionals de pediatria.
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Proposició no de llei

El 4 de març de 2022, el Consell Europeu, en la seva
formació de Justícia i Assumptes d'Interior (JAI), va aprovar la
Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell, de 4 de març
de 2022, per la qual es constata l'existència d'una afluència
massiva de persones desplaçades procedents d'Ucraïna en el
sentit de l'article 5 de la Directiva 2001/55/CE i amb l'efecte
que s'iniciï la protecció temporal. En el cas espanyol, el Govern
va aprovar l'Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es
desenvolupa el procediment per al reconeixement de la
protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure les cures pal·liatives per a persones com a
assignatura obligatòria dins de les carreres de medicina,
infermeria i psicologia, entre altres.

En aquest context el Govern de les Illes Balears va aprovar
el Decret llei 4/2022, en què s'exposa que el Govern es
compromet a posar a disposició dels refugiats allotjaments
temporals per facilitar la seva protecció.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a garantir l’accés al
servei de cures pal·liatives a totes les persones que ho
necessiten.

Existeix un important grup de refugiats arribats a les Illes
Balears que no estan degudament atesos i que necessiten la
nostra ajuda i solidaritat, que vénen d'una situació traumàtica
i que estan clarament desorientats.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de recursos personals i econòmics
suficients la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de
la persona en el procés de morir perquè es pugui desplegar i
aplicar de forma efectiva i, més concretament, respecte de les
cures pal·liatives

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

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

Palma, a 12 de maig de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4372/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a acolliment i suport
real i efectiu als refugiats de la guerra d'Ucraïna, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: El drama humanitari
que viuen els refugiats de la guerra d'Ucraïna i la necessitat de
respostes immediates fan imprescindible que es debati i voti
aquesta iniciativa al més aviat possible.
El 24 de febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió i una
guerra contra Ucraïna. Aquesta acció militar va contra tota la
legalitat internacional i ha estat, i ha de ser, condemnada amb
tota rotunditat per la resta de països i per l'opinió pública. La
guerra suposa mort, ferits, destrucció, sofriment. També suposa
un èxode. Són molts els ciutadans d'Ucraïna, especialment nens
i dones, que han sortit del seu país per refugiar-se dels greus
efectes de la guerra.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en un termini màxim d'un mes, un
manual o protocol en idioma ucraïnès i rus que contingui tota
la informació d'interès per als refugiats ucraïnesos en relació
amb permisos de residència i treball, allotjament, ajudes
existents, inserció laboral, cobertures del sistema de salut.
Aquest manual o protocol serà exposat a la pàgina web del
Govern en un lloc preeminent i de fàcil accés.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar i fer efectives de manera urgent una
sèrie de mesures provisionals i transitòries en suport als
refugiats de la guerra d'Ucraïna, mesures com: a) Avals públics
dels contractes de lloguer d'habitatge que puguin subscriure; b)
Prorrogar places públiques d'allotjament; c) Facilitar domicili
per empadronar-se i així poder tramitar els permisos i les
ajudes; d) Establir la dispensació gratuïta de medicaments per
al tractament de les malalties constatades pel sistema públic de
salut; e) Posar en marxa cursos d'idiomes gratuïts d'iniciació
per a l'aprenentatge de les dues llengües oficials de Balears; f)
Incrementar les ajudes i els beneficis fiscals a les famílies
d'acolliment; g) Realitzar un seguiment i assessorament de la
integració de les persones refugiades.
Palma, a 12 de maig de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques
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D)
RGE núm. 4386/22, dels Grups Parlamentari MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a suport al
conjunt de la comunitat educativa de l'IES Berenguer
d'Anoia d'Inca i a la formació afectivosexual a les aules,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a la
direcció de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca, al claustre de
professors, l'AMIPA i al conjunt de la comunitat educativa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar facilitant als centres educatius els recursos
didàctics necessaris per continuar oferint formació
afectivosexual a les aules.
Palma, a 13 de maig de 2022
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

Tot i que el dret a la igualtat i a la no-discriminació són
principis jurídics universals, històricament la realitat trans s'ha
invisibilitzat donant peu al rebuig familiar i social, l'exclusió
educativa i laboral. No obstant això, en els darrers anys s'han
aconseguit fites importants en el reconeixement de drets i la
posada en marxa de mecanismes per fer front a les
discriminacions per raó d'identitat de gènere i per garantir la
igualtat plena de les persones trans. Així i tot, resulta
fonamental continuar impulsant polítiques públiques per
intervenir contra la transfòbia que genera discriminació,
desigualtat i precarietat.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

És crucial no només visibilitzar les identitats trans com a
font de riquesa en l'àmplia diversitat afectivosexual i de gènere,
sinó conscienciar el conjunt de la població de les dificultats a
les quals ha de fer front aquest col·lectiu. De fet, encara es viu
una exclusió exacerbada en l'àmbit laboral, on les persones
trans no accedeixen al mercat laboral, continua havent-hi
assetjament escolar als infants i adolescents que expressen la
seva identitat sentida, es nega el dret de compra o de lloguer
d'un habitatge, és habitual el tracte inadequat en l'àmbit sanitari,
hi ha discriminació en l'àmbit de l'esport, i malauradament
continuen sent objecte d'agressions, entre tantes d'altres
situacions.

A)

Davant tot això cal defugir debats incendiaris, realitzar la
pedagogia necessària i la fermesa d'eixamplar la nostra societat
cap a un camí més just i fratern i fer que totes les vides siguin
dignes de ser viscudes. Així, el sistema educatiu ha d'integrar,
dins del marc de l'educació inclusiva, l'educació en la diversitat,
incloent-hi l'orientació afectivosexual i la identitat de gènere
com un recurs transformador i imprescindible en la transmissió
dels valors d'igualtat, pluralitat, diversitat i respecte cap a
l'ésser humà.

La presidenta es va referir també a les manifestacions
d’interès presentades per altres administracions de les Illes
Balears o empreses, de les quals es tenia coneixement en aquell
moment.

En aquest context, l'educació afectivosexual a les escoles i
als instituts juga un paper molt important. Iniciatives com la de
fa uns dies a l'institut Berenguer d'Anoia, a Inca, mereixen tot
el reconeixement i suport institucional. D'aquesta manera, cal
seguir aquest exemple a tots els centres educatius i no deixar-se
arraconar per visions arcaiques, ràncies i fora de l'actual àmbit
educatiu de la coeducació. Per això, i davant les crítiques
rebudes al respecte.
Per tot això, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialistes i Unidas Podemos presenten la següent
Proposició no de llei

A la Pregunta RGE núm. 5991/21, presentada pel
diputat Josep castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a relació de projectes presentats a convocatòries de
manifestació d'interès en els quals participa la CAIB en el
marc del Pla estatal de recuperació, transformació i
resiliència.
Relació de projectes presentats pel Govern de les Illes
Balears a convocatòries de manifestació d’interès als quals es
va referir la presidenta del Govern de les Illes Balears en la
sessió plenària del Parlament del dia 15 de juny de 2021.

Manifestació d’interès

Projecte

Programa de Suport al
Transport Sostenible i
Digital

Desenvolupament de
centres logístics i
optimització de la
Distribució Urbana de
Mercaderies a les Illes
Balears

Programa de Suport al
Transport Sostenible i
Digital

Impuls a la mobilitat
ciclista a les Illes Balears

Projectes de mobilitat
elèctrica (infraestructura de
recàrrega, innovació i
electrificació del parc
mòbil)

Infraestructures i
tecnologia de suport a la
mobilitat com a servei
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Projectes de mobilitat
elèctrica (infraestructura de
recàrrega, innovació i
electrificació del parc
mòbil)

Tramvia de Palma.
Connexió tramviària entre
el centre de la capital de
l’illa i la zona turística de
la Platja de Palma

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Nou centre de FP des
Castell a Menorca

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Rehabilitació integral
de l’Antic Hostal Terminus
per convertir-lo en un
edifici administratiu de
SFM

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Nou CIFP Estació
Marítima de Ciutadella

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Reforma i ampliació del
Centre POIMA, del Servei
d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) a Maó

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Rehabilitació de l’antiga
seu de l’Agència de Salut
de les Illes Balears al
carrer Cecili Metel de
Palma

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Rehabilitació integral i
ampliació de l’edifici i
oficina de SEMILLA, a
Palma

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Reforma i ampliació de
l’edifici del SOIB al carrer
Mateu Enric Lladó de
Palma

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Instal·lació de plaques
fotovoltaiques a l’IES de
Santanyí

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Consolidació i reforma de
Can Morell, IBANAT, a
Santa Margalida

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Reforma de la Casa dels
Amos, IBANAT, a Santa
Margalida

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Rehabilitació integral
d’edificacions existents per
l’ús com a Centre Cultural
Yunyer-Canals, a
Llucalcari

Programa d’Impuls a la
Rehabilitació d’Edificis
Públics (PIREP)

Renovació de la seu central
de la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes
Balears (BSTIB)
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Manifestació d’interès per
la identificació de
mecanismes per la
integració de la
intel·ligència artificial en
les cadenes de valor

Creació d’un Centre
d’Intel·ligència artificial i
les seves tecnologies
associades (IAIB)

Enfortiment de les
capacitats de ciberseguretat
de les pymes i l’impuls de
la indústria de
Ciberseguretat

Espanya Ciberseguretat.
Creació d’una marca
comuna per al suport a la
ciberseguretat empresarial

Projectes de connectivitat
digital, impuls de la
ciberseguretat i
desenvolupament de la
cinquena generació

Millorar la cobertura de
banda ampla

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+I

L’hidrogen verd com a
motor de la
descarbonització de les
economies insulars

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+

Programa de millora de la
sostenibilitat agrícola i
econòmica de cultius
mediterranis i
desenvolupament de
sistemes digitals i
biotecnològics de suport

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+I

L’astrofísica com a motor
de la transformació digital

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+I

Biodiversitat Insular

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+I

Sentinelles del canvi
climàtic i de la resiliència
de la costa, l’oceà i els
ecosistemes marins: cap a
un oceà segur, saludable i
productiu

Programa per a la
participació en un pla
complementari de I+D+I

Materials funcionals per a
noves tecnologies

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

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 811/22, presentada pel diputat
Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recaptació del cànon de sanejament.
Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
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destinació del recaptació del cànon de sanejament d’aigua està
dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica. A més, segons els articles 5 i 6 de
l’esmentat Decret, el contribuent serà la persona que consuma
l’aigua, i el substitut del contribuent les persones físiques o
jurídiques que subministrin l’aigua.
Les dades que consten venen donades per qui paga el cànon
-sigui contribuent o substitut-, i en el cas del substitut del
contribuent, es pot tractar de persones físiques o jurídiques que
subministren a diversos municipis, de la mateixa manera que
ens trobam el cas de municipis que es veuen subministrats per
diverses persones físiques o jurídiques.

Les dades sol·licitades corresponents als anys compresos
entre 1991 a 2001 no es disposen al sistema d’informació
econòmic financer.
Per tot això, informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament d’aigua durant els exercicis
2002 al 2021 a les Illes Balears són les següents:
Recaptació per exercici en milions d’euros
Any
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.
Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament d’aigua durant els exercicis
2019, 2020 i 2021 a les Illes Balears són:
Recaptació per exercici en milions d’euros:
Any
2019
2020
2021

Total
86,3
81,17
83,42

Palma, 4 de maig de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Total
36,1
39,4
42,4
44,8
47,01
50
50,4
52,5
53
52,6
52,9
74,8
76,6
82,34
81,46
84,4
85,53
86,3
81,17
83,42

Palma, 4 de maig de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 929, 929, 936 i 937/22,
presentades per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a recaptació del
cànon de sanejament 1991-2014 i 2015-2018.
Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació del recaptament del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.
A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten venen donades per
qui paga el cànon -sigui contribuent o substitut-, i en el cas del
substitut del contribuent, es pot tractar de persones físiques o
jurídiques que subministren a diversos municipis, de la mateixa
manera que ens trobam el cas de municipis que es veuen
subministrats per diverses persones físiques o jurídiques.
Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1042/22, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió real en sanejament del cànon
recaptat per aquest concepte durant l'any 2020.
La inversió real en sanejament del cànon durant l’any 2020,
entenent com a tal el destinat a capítol 7, fou de 8.358.295,59€.
Algunes inversions corresponen a diverses illes i apareixen com
a indeterminat.
Illa
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Indeterminat

2020
4.146.268,48€
3.046.041,50€
548.516,07€
64.668,03€
552.801,51€

Palma, 16 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1043/22, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió real en sanejament del cànon
recaptat per aquest concepte durant l'any 2021.
La inversió real en sanejament del cànon durant l’any 2021,
entenent com a tal el destinat a capítol 7, fou de 8.829.632,77€.
Illa
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

2021
4.917.674,07€
1.411.591,05€
1.480.367,77€
19.999,88€

Palma, 16 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)

però, aquesta reducció de vaques frisones a la que es fa
referència es deu també en part a la mesura de retirada de
vaques que havien vist reduït el seu potencial lleter. Una
mesura per la qual vàrem pagar des de la conselleria 142 euros
per vaca als ramaders, i que es va prendre de forma
consensuada amb el sector ramader de l’illa com no pot ser
d’una altra manera, davant la situació generada al mercat per la
COVID. Aquesta mesura va servir per reduir la pressió al
mercat deguda al tancament del canal Horeca, i per evitar
caigudes de preus i ajudar en la rendibilitat de les explotacions
lleteres.
Pel que fa al tancament d’explotacions ramaderes a
Menorca, cal recordar que no es deuen sempre, ni molt manco,
a qüestions relacionades amb la situació del sector primari a
l’illa, sinó més bé a una realitat diferent, com és que les
persones propietàries sovint solen dedicar les finques i terres a
altres usos que proporcionen més ingressos o ho fan d’una
forma més ràpida que la ramaderia. I això, és fruit de polítiques
que venen de lluny, i en els quals ha intervingut de forma molt
important la seva formació. Malauradament, apostant-ho tot al
turisme i sense protegit el sòl rústic per dedicar-lo a activitats
productives com la ramaderia.

A la Pregunta RGE núm. 2721/22, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsions
d'ampliació d'alguns CEIP per impartir ESO.
La implantació de CEIPIESO s’ha realitzat i està previst ser
realitzada a centres que compten amb espais adequats.
D’aquesta manera s’aprofiten millor els espais ja existents.
Palma, 4 de maig de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2722/22, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
CEIP que han incorporat ESO el darrer curs.
Els dos centres de les Illes Balears que compten amb CEIP
i ESO són Son Quint i Pintor Joan Miró. El pròxim curs també
passaran a ser CEIPIESO l’actual CEIP Gabriel Vallseca, que
incorporarà secundària i l’Institut Aurora Picornell, que
incorporarà primària.

Palma, 16 de maig de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2837/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament d'explotacions
lleteres de Mallorca i Menorca.
Sí, s’han pres moltes mesures i s’han dut a terme moltes
actuacions que han estat eficaces i molt aplaudides pel sector.
Però no totes les que volíem o que teníem pensades des d’un
principi, ja que malauradament durant aquesta legislatura hem
hagut de combatre la pandèmia mundial de la COVID i la
epidèmia de la llengua blava en concret a la nostra ramaderia,
així com els efectes enormes per al sector que està tenint la
guerra entre Rússia i Ucraïna, i tots aquests contratemps han
centrat bona part dels nostres esforços.

•
•

Palma, 4 de maig de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

•
•

Ordre de Publicació

•

A la Pregunta RGE núm. 2836/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de vaques de raça
frisona a Menorca.

•

H)

•
•

Qualsevol fet que faci que el sector primari de les Balears
decreixi ens preocupa i ocupa, per descomptat. No obstant
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Respecte d'allò que hem fet:
Dos plans de xoc per al sector primari contra els efectes
causats per la COVID-19 al canal Horeca.
Un programa de compra pública pioner per ajudar a donar
sortida a la producció local del sector.
Un pla específic per al sector làctic i la indústria de
Menorca que ja està en marxa (Pla “Provilac”).
Augment de les ajudes contra la sequera de 2021 fins a un
90% (passant d’1 a 1,9 milions d’euros).
Rebaixa dels mòduls d’IRPF als productors per a les ajudes
contra la sequera de 2022 en un 80%.
Augment de les primes d’assegurances agràries que paguem
en un 15%, passant d’un 50 a un 65%.
Ampliar els terminis per la presentació de sol·licituds
d’ajudes i avançar els pagaments PAC com mai.
Treballar plans estratègics per ser més productius i menys
dependents a futur.
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Negociar una nova Política Agrària Comuna que compensi
els sobrecostos del sector primari base balear.

Molts han tengut efectes immediats per mantenir el sector
viu davant tots els contratemps esmentats, i molts d’altres
tindran efectes en el futur, tant a mig com a llarg termini, per
fer del nostre sector ramader un sector més rendible i
sostenible.
Palma, 16 de maig de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 2838 a 2840/22, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a manifest "Junts pel
camp, per un món rural viu".
Que aquesta conselleria, i per extensió aquest Govern, estan
totalment d’acord amb les reivindicacions que inclou el
manifest, i que s’està fent feina per tal que seguin una realitat.
Sí, tot i que moltes de les mesures del manifest no depenen,
per una qüestió de competències, de l’Administració
autonòmica.
Les que entrin dins les nostres competències i siguin viables
per dur a terme. Cal dir també que moltes d’aquestes mesures
ja s’han pres o s’estan treballant.
Palma, 16 de maig de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

De fet, no pot ésser d’una altra manera, ja que la llibertat
d’expressió està emparada per la Constitució en el seu article
20, i també en la Doctrina del Tribunal Constitucional, en les
seves sentències de la Sala 1ª 23/2010, de 27 d’abril i del Ple
de 25 de febrer de 2020, quan estableix que “Des del punt de
vista de la llibertat d’expressió, la caricatura constitueix, des de
fa segles, una de les vies més freqüents d’expressar mitjançant
la ironia crítiques socials o polítiques”.
Per altra banda, el Govern de les Illes Balears també
respecta les declaracions de la ministra.
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 els micromasclismes que es poden donar
dins la societat, ja que són gèrmens de futures violències contra
les dones.
Cal tenir en compte que segons la macroenquesta del
Ministeri d’Igualtat sobre la violència a l’àmbit de la parella el
80% de les víctimes no denuncien; que a hores d’ara hi ha un
increment quantitatiu de dones que pateixen problemes de salut
mental a conseqüència de la revictimització secundària; i que
després de publicar-se la llei que, excepte casos excepcionals,
en cas de violència masclista s’han de suspendre les visites als
fills i filles de l’investigat o condemnat, només s’ha aplicat en
l’11,65% de casos.
Amb aquest context, on encara queda tant de camí per fer,
la directora de l’IBDona no considera cap gràcia cap dels fets
que es puguin reflectir en l’exposició, ja que aquesta es va
acordar com una forma de sensibilitzar, mitjançant cartells duts
al límit, sobre diferents episodis que es podrien trobar en la
nostra societat si entre tots no revertim les conductes que
s’observen arrel de les dades exposades. Es tractarien d’unes
conductes socialment inacceptables i que volem pensar que
ningú vol.

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 3203 a 3212/22, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a declaracions de la
Ministra Pilar Llop en relació amb la campanya contra la
violència masclista a l’Estació Intermodal, a retirada del
cartell que forma part de la campanya “Petits gests amb
importància”, a cost de la campanya “Petits gests amb
importància”, a participació de les institucions a la
campanya “Petits gests amb importància”, a preu satisfet
a Diana Raznovich pel disseny de l’exposició de l’Estació
Intermodal de Palma sota el lema “Petits gests amb
importància”, a supervisió prèvia del Ministeri de Justícia
en relació amb la campanya “Petits gests amb
importància”, a rebuig a la campanya mostrada en
l’exposició a l’Estació Intermodal de Palma sota el lema
“Petits gests amb importància” manifestada per diverses
associacions i col·lectius, a efectes de la campanya “Petits
gests amb importància”, i a consideracions de la directora
de l’IBDONA en relació amb un cartell de la campanya
“Petits gests amb importància” (1 i 2).
En resposta a les qüestions plantejades, el Govern de les
Illes Balears sempre ha estat respectuós amb la llibertat
d’expressió.

Pel que fa a la supervisió prèvia del Ministeri de Justícia,
cal dir que l’exposició complia amb els requisits constitucionals
de la llibertat d’expressió, a més que ha havia estat exposada al
complet en altres indrets de reconegut prestigi sense cap
incidència.
El cartell que reprodueix la imatge d’una dona maltractada
i un jutge va ésser retirada dia 30 de març. El dia anterior, dia
29 de març, es va rebre una sol·licitud pel president del TSJIB
sol·licitant la seva retirada, i el mateix dia se li va respondre
que es retiraria l’endemà, i així es va fer.
La campanya ha estat finançada amb fons del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, dependent del Ministeri
d’Igualtat del Govern d’Espanya.
El cost total de la campanya contra la violència masclista és
de 8.511,39€, iva inclòs. Dins d’aquesta quantia, i responent
més concretament al que es sol·licita, el preu satisfet a Diana
Raznovich va ésser de 3.672€, iva inclòs, pel disseny de
l’exposició i de 552,60€, iva inclòs, pel disseny i maquetació
del fulletó desplegable.
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Palma, 29 d’abril de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
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de les Illes per establir zones que siguin aptes per a les energies
renovables marines.
Per part d’aquesta Conselleria, secundem fermament la
inclusió de diversos polígons de la Mar Balear entre les zones
d’ús prioritari per a l’energia eòlica marina.

L)
A la Pregunta RGE núm. 3341/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impuls de l'energia eòlica
marina flotant en aigües de les Illes Balears.
El criteri del Govern és el de poder diversificar el mix
energètic sempre i quan hi hagi un recurs suficient. En
qualsevol cas, sempre es farà trobant l’equilibri de l’impacte
ambiental i social que puguin generar aquests sistemes de
generació.
Palma, 4 de maig de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 3342/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impuls de l'energia eòlica
marina flotant en aigües de les Illes Balears.
Aquesta conselleria ha mostrat un especial interès en què
pugui existir energia marina per a diversificar el mix renovable
i donar estabilitat. La Conselleria ha remès una carta a les
secretàries d’Estat d’Energia i Medi Ambient, ambdues
dependents del Ministeri de Transició Ecològica, en les quals
es demana l’impuls a la implantació de l’energia eòlica marina
flotant. Amb aquest objectiu es proposa al Govern central que
reguli l’espai marítim de les Illes per a establir zones que siguin
aptes per a les energies renovables marines.
Palma, 4 de maig de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3343/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a zones més adequades per
a la instal·lació d'equips d'energia eòlica marina flotant en
aigües de les Illes Balears.

L’energia eòlica marina flotant consisteix en la instal·lació
de molins que no estan ancorats en el fons marí, sinó que suren
en la mar i simplement estan subjectes amb pesos, els
anomenats morts. Aquest sistema aporta més hores d’energia a
l’any que l’eòlica terrestre i que la fotovoltaica. El seu cost
inclou la instal·lació d’un cable de connexió amb la costa.
Cada molí marí flotant pot produir entre 10 i 15 megavats,
se situarien a uns 20 quilòmetres de la costa i poden tenir entre
70 i 100 metres d’altura.
Per descomptat s’elaboraran estudis d’impacte ambiental i
cal tenir en compte que aquestes instal·lacions es poden llevar
sense causar un mal irreversible en l’espai en el qual estarien
situades.
El Govern central estableix que les zones marines per a
l’energia eòlica flotant han de registrar mitjanes de velocitats
de vent a partir de 7 metres per segon. És per això que el
Govern proposa que aquestes velocitats es rebaixin perquè
determinades àrees de la Mar Balear puguin ser incloses.
Palma, 4 de maig de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3344/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a zona nord-oest de
Menorca com adequada per a la instal·lació d'equips
d'energia eòlica marina flotant.
Sí, atès el Pla d’Ordenació de l’Espai marítim (POEM) del
Ministeri de Transició Ecològica, on exposa que hi ha una
força de vent sostinguda superior als 7.5m/s.
Palma, 4 de maig de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
P)

Segons el Pla d’Ordenació d’Espais Marins, la zona més
apta per la instal·lació d’equips d’energia eòlica marina flotant
és el nord-oest de l’illa de Menorca, no obstant no es descarten
altres ubicacions en funció de l’evolució tecnològica, de fet la
Conselleria ha remès una carta a les secretaries d’Estat
d’Energia i Medi Ambient, ambdues dependents del Ministeri
de Transició Ecològica, en les quals es demana l’impuls a la
implantació de l’energia eòlica marina flotant. Amb aquest
objectiu es proposa al Govern central que reguli l’espai marítim

A la Pregunta RGE núm. 3347/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament amb fons
europeus de les obres dels pluvials d'Alaior.
Sí. Els projectes als quals es destinen fons europeus, en el
cas concret de recursos hídrics, però venen definits per les
bases aprovades a les Conferències Sectorials i al Consell de
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Ministres. El Govern informa als possibles beneficiaris en tot
moment.
De fet, a finals de juliol de 2021, la Conselleria de Medi
Ambient i Territori va informar tots els ajuntaments de les Illes,
via FELIB i/o Consells Insulars sobre les intencions del Govern
de l’Estat d’obrir una convocatòria d’ajudes directes a entitats
locals per dur a terme actuacions de protecció i adaptació de
risc d’inundació i integració ambiental a nuclis urbans. Des de
llavors i fins al final de la convocatòria s’ha anat informant de
la seva evolució.
En qualsevol cas l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques de la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura compta amb una finestreta única on es
poden enviar projectes de diferents administracions que volen
du a terme actuacions. A l’Oficina es determina si encaixen
amb l’estratègia d’inversions del Govern i en tot cas es dona
suport en la recerca de finançament.
En aquest sentit s’ha convidat l’Ajuntament d’Alaior a
presentar la seva proposta d’actuació a aquesta finestreta única,
des d’on s’avaluarà la viabilitat de comptar amb finançament
dels fons NExtGenEU o altres, tal com ho han fet altres
ajuntaments com el d’Alaró, que ja ha presentat un projecte per
la millora del drenatge i de la seguretat del torrent de na
Marrantxa al seu pas pel nucli urbà.
Palma, 4 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Q)

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 3457/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes
que la Conselleria de Medi Ambient ha emès l'any 2022 en
relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha emès 101
informes sobre instal·lacions de temporada a les platges.
Palma, 16 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3458/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a temps
transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en
relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
El temps transcorregut entre la recepció completa de la
sol·licitud i l’emissió dels informes i resolucions, al 2022, per
part de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha
estat d’entre 1 i 3 mesos i mig aproximadament, pel que fa a
instal·lacions de temporada a les platges d’espais naturals
protegits.
D’altra banda, entre la data del registre general d’entrada,
el 2022, de la sol·licitud d’informe de la Direcció General de
Territori i Paisatge i la data del registre de sortida de l’informe
esmentat ha transcorregut una mitjana de 33 dies.

A la Pregunta RGE núm. 3348/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a explicació dels eventuals
motius pels quals no es redactaria pel Govern el projecte
dels pluvials d'Alaior.
En tot moment el Govern ha mostrat disponibilitat en la
contribució a la solució de la problemàtica des de la
corresponsabilitat i d’acord amb els mitjans disponibles i les
competències de cada administració.
Això ho demostra el fet d’haver duit a terme un estudi
d’alternatives que es va enviar al consistori amb data de
registre de sortida de 17 de febrer de 2021.
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 ha contactat amb tècnics ni
representants del govern per tal de sol·licitar assessorament
tècnic.
Palma, 4 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Palma, 16 de maig de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3459/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes
emesos des de l'any 2015 per la Conselleria de Medi
Ambient favorables a l'eliminació de xibius o "xiringuitos".
Des de l’any 2015 la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat ha emès 2 informes desfavorables en relació amb
l’afecció dels xibius sobre la Xarxa Natura 2000:
• Ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre amb
quioscs als mesos de desembre 2016 i gener, febrer i març
de 2017 a la platja des Trenc, del terme municipal de
Campos, a l’àmbit LIC i ZEPA ES0000037 ES
TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS i LIC I ZEPA
ES0000083 ARXIPÈLAG DE CABRERA.
• Ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre de
Cala Torta amb xibiu-bar de temporada del 2017 al 2020 al
terme municipal d’Artà.
D’altra banda s’han emès tres informes defensant
l’eliminació de xibius a espais naturals protegits: dos al parc
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Natural de Mondragó i dos al Parc Natural des Trenc-Salobrar
de Campos.
B)
Pel que fa a la Direcció General de Territori i Paisatge emet
els informes que li sol·licita la Demarcació de Costes en Illes
Balears per mor del que disposa l’article 152.6 del Reglament
General de Costes (RD 876/2014, de 10 d’octubre), en els
procediments d’autorització i concessió d’obres, instal·lacions
i activitats en el domini públic marítimo-terrestre.
Els informes de la Direcció General tenen per objecte
avaluar el compliment, per part del projecte presentat, de
l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
de 19 de juny de 2014 per la qual s’aproven els criteris generals
de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el
domini públic marítimoterrestre (BOIB núm. 90, de 27 de juny
de 2013).
Els 1446 informes emesos (excepte error o omissió) des de
2015 no són en tots els casos íntegrament favorables o
íntegrament desfavorables, moltes vegades, sobretot si es tracta
de les instal·lacions de servei de temporada sol·licitades per
l’Ajuntament respectiu, s’informen determinades instal·lacions
amb caràcter favorable i unes altres amb caràcter desfavorable,
en funció de la conformitat o disconformitat de cada una
respecte de l’Ordre esmentada.

Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
2710 i 2711/22.
La Mesa del parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4364/22,
del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, i, conformement amb l'article
177.4 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a caducitat de la declaració responsable
d'interès autonòmic de l'institut de Son Ferriol i a actuacions
dutes a terme pel Govern des de la declaració d'interès
autonòmic de l'institut d'ensenyament de Son Ferriol,
s'incloguin a l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura, on rebran el tractament de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Palma, 16 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4339/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a
gestió dels ajuts i fons en
innovació/rehabilitació energètica d'edificis, per la pregunta
RGE núm. 4414/22, relativa a desaparició del 75% dels
habitatges de lloguer de vacances.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
Fixació de calendari per als propers períodes de sessions
de la present legislatura.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 18 de maig de 2020,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acorden de fixar el calendari següent:
• De dia 8 de setembre de 2022 a dia 23 de desembre de
2022, ambdós inclosos.
• De dia 1 de febrer de 2023 fins a l'entrada en vigor del
decret de dissolució del Parlament de les Illes Balears i
convocatòria d'eleccions.
Palma, a 18 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Continuació de la tramitació i obertura del termini de
presentació d'al·legacions i de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 7380/21, de modificació de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2022, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra en sessió del proppassat dia 10 de maig, d'acord
amb l'establert a l'article 139.6 del Reglament de la cambra,
acorda obrir un termini de 15 dies (que finalitzarà dia 7 de
juny de 2022) per tal que els grups parlamentaris recaptin
opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini
ordinari de presentació d'esmenes (que finalitzarà dia 16
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d'agost de 2022) i que es tramitin davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
Atès que aquesta proposició de llei es declara no exempta
de la tramitació del procediment de participació ciutadana
previst al títol XIV del Reglament de la cambra, l'obertura
d'aquest procediment se sotmetrà a l'acord de la Junta de
Portaveus. Consultats els diferents grups parlamentaris a la
sessió de la Junta de Portaveus de dia 18 de maig de 2022, el
procediment de participació ciutadana no aconsegueix la
unanimitat de tots els grups, per la qual cosa no s'hi aplica
aquesta tramitació.
Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 16 d'agost.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució del president del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.
La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
crea i regula l’oficina esmentada, que depèn orgànicament del
Parlament i ostenta plena independència i autonomia funcional,
sotmesa únicament a la llei que la crea i a la resta de
l’ordenament jurídic, tal com indiquen els articles 1 i 4.
Al capdavant de l’Oficina hi figura un director o una
directora, que exerceix el càrrec amb plena independència,
objectivitat i inamobilitat, amb un estatut personal que es
detalla en el capítol III del títol I, articles 17 i següents, d’entre
els quals cal destacar la subjecció a un règim
d’incompatibilitats (article 18) i unes normes sobre l’elecció i
nomenament i sobre el cessament (articles 19 i 20).
En concret, l’elecció i el nomenament del director de
l’Oficina es conté a l’article 19, que estableix el següent:
"1. El director o directora de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears és elegit pel
Parlament de les Illes Balears mitjançant votació per
majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, entre
persones de competència reconeguda que compleixin les
condicions d’idoneïtat, honorabilitat, independència i
professionalitat necessàries per exercir el càrrec i que

estiguin en possessió d’una titulació universitària idònia per
a les funcions atribuïdes o que pertanyin a un cos
funcionarial adscrit al subgrup de titulació A1 i tenguin més
de deu anys d’experiència professional acreditada. Els
elegits o elegides hauran de tenir veïnatge administratiu a
les Illes Balears.
2. Si no obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a
una segona votació, a una següent sessió plenària a celebrar
en un termini no inferior a quinze dies, en què requereix el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
cambra per ser elegit o elegida.
3. Els grups parlamentaris poden proposar a la Mesa del
Parlament les candidatures a director o directora de
l’Oficina de prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears i, una vegada comprovat el compliment dels
requisits i de les condicions, la Presidència del Parlament
ha de sotmetre al Ple del Parlament l’elecció del candidat o
candidats.
4. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció és nomenat o nomenada pel
president o la presidenta del Parlament i ha de prendre
possessió del càrrec en el termini d’un mes des de la data de
la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
5. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció està subjecte a avaluació de
l´acompliment d’acord amb els criteris d’eficàcia i
eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de
resultats en relació amb els objectius que li hagin estat
fixats."
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 15 de novembre
de 2017, les Normes reguladores del procediment per a
l’elecció del director o la directora de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, el punt vuitè de
les quals disposa que la Presidència del Parlament, després de
traslladar a la Mesa de la cambra la documentació reclamada a
la persona elegida, ordenarà la publicació del nomenament del
director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es
realitzi davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n
publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig de 2022, d’acord amb les Normes reguladores del
procediment per a l’elecció del director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, ja esmentades, ha elegit com a director el Sr. Cristóbal
Milán i Mateu; i la Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 de
maig de 2022, ha examinat la documentació reclamada per la
Presidència.
Per tot això, dict la següent
Resolució
S’ordena la publicació del nomenament del Sr. Cristóbal
Milán i Mateu com a director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.
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De la mateixa manera, s’ordena la publicació del
nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 20 de maig de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Vintena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 18 de maig de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Vintena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que poden impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament, com la restricció de la mobilitat en
determinats casos i circumstàncies derivades de la COVID-19,
i, en conseqüència, que en són d’aplicació les mesures
excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.
Aquest acord, que constitueix la vintena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 2 de juny de 2022.
Palma, a 18 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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