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RESOLUCIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT

B)

2.1. TEXTOS APROVATS

El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol obra
que impliqui l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i
aquelles obres de reordenació que vagin encaminades a un
increment de la seva capacitat operativa.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2186/22,
relativa a bretxa digital i gent gran, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i tots els ajuntaments a garantir que tots els ciutadans que
ho desitgin puguin fer els tràmits administratius que
corresponguin de forma presencial.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a l'ampliació de la cartera de serveis financers que
presten les oficines de correus i a la garantia del seu accés
a les persones majors que viuen a municipis de menys de
5.000 habitants o a municipis que, encara que siguin més
grans, no disposin de cap oficina d'una entitat bancària per
tal d’evitar la seva exclusió financera i social.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 355/22, relativa a rehabilitació del moll d'Es Caló de
Sant Agustí a Formentera, amb l'esmena RGE núm. 4980/22,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el
Mollet d’Es Caló i a preservar la seva estructura i usos per
garantir la seguretat del moll i la identitat del nucli d’Es
Caló.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar les modificacions normatives pertinents
per garantir que tots els consumidors independentment del
seu lloc de residència i en especial les persones majors
tinguin accés fàcil, pròxim i amb atenció presencial per part
de les entitats bancàries i financeres per tal de satisfer les
seves necessitats.
A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6991/21, relativa a IPCC i infraestructures de transport,
amb l'esmena RGE núm. 4978/22, i quedà aprovada la
següent:

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 de juny de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3453/22, relativa a accés
ràpid i eficient a l'Atenció Primària de la medicació PREP
contra la VIH, amb l'esmena RGE núm. 4974/22, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que des dels centres d'atenció primària es pugui dur
a terme tot el procés que dugui a la prescripció, la
dispensació i el seguiment de la medicació PREP, per tal de
reduir la saturació hospitalària que actualment suposa una
llista d'espera de més de sis mesos.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a posar fi a la discriminació territorial que
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pateixen les Pitiüses en la medicació PREP i aconseguir que
tota la ciutadania que ho requereixi tengui un accés ràpid i
eficaç a la medicació PREP.

econòmics i socials, de caràcter transversal davant
l’assetjament i la violència al treball que vetlli perquè les
autoritats pertinents i la inspecció de treball puguin actuar
de forma ràpida per facilitar el cessament immediat de les
situacions que s’hi puguin donar.

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, conjuntament amb els agents
econòmics i socials, s’estableixin les mesures i actuacions
necessàries en matèria de prevenció davant aquestes
situacions d’assetjament o violència.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 de juny de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3514/22, relativa a gratuïtat
del servei de televisió i connexió a internet per als pacients que
hagin de ser hospitalitzats en els hospitals públics de les Illes
Balears, amb l'esmena RGE núm. 4984/22, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4149/22, relativa
a pacte de rendes, i quedà aprovada la següent:

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les condicions necessàries i
gratuïtes per poder desenvolupar la cultura d'humanització
als centres hospitalaris, adequant espais, accessibilitat i
circuits, per fer l'estada dels pacients més humana i
confortable.

RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a negociar amb els agents socials una pujada de
salaris i prestacions per a aquest any i a incloure clàusules
de garantia salarial per als anys vinents en què es pugui
compensar el poder adquisitiu que es perdi el 2022.

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a limitar el preu de l'energia, en especial del gas, per
poder abaratir el preu de la factura elèctrica.

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2704/22, relativa
a ratificació del conveni OIT núm. 190 sobre violència i
assetjament, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2498/22, relativa
a pla de xoc per combatre l'escalada de preus a conseqüència
de la guerra a Ucraïna, i quedà aprovada la següent:

F)
RESOLUCIÓ
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ratificar el conveni 190 de l'Organització
Internacional del Treball sobre violència i assetjament al
treball i a desplegar les mesures necessàries per al seu
compliment en tots els territoris de l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a implementar una estratègia, pactada amb els agents

H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a comprometre's a adoptar un "acte per la
independència energètica de la UE" per augmentar el
finançament per a l'eficiència energètica i les renovables en
el següent sentit:
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1.1. Dedicar almenys l'1% del PIB dels estats membres
a l'eficiència energètica i les energies renovables: en un
moment en què es poden invertir milers de milions en
despesa militar, hem de veure la mateixa voluntat
política d'invertir en mesures per a la nostra
independència energètica. Cada estat membre s'hauria
de comprometre a fixar un percentatge mínim -almenys
l'1%- del seu PIB anual a mesures d'eficiència
energètica i al desenvolupament d'energies renovables.
Les inversions ambicioses en solucions verdes i la
reducció de les dependències energètiques tindrien un
doble efecte positiu sobre la independència energètica
de la UE i l'assoliment dels seus objectius climàtics.
1.2. Proposar amb urgència un mecanisme per a la
independència energètica de la UE, un instrument
semblant a un RRF dedicat a accelerar la transició
energètica i millorar la independència energètica:
hauríem de demostrar ambicions similars a les que
tenguérem per abordar els impactes de les pandèmies de
la COVID-19 en termes de volum i velocitat. Aquest
nou vehicle d'inversió és necessari amb urgència per fer
que la Unió Europea sigui realment independent
energèticament l'any 2030. A més, la Comissió, en
estreta cooperació amb el BEI, hauria d'ajudar els estats
membres en el disseny de les seves mesures a curt
termini per ampliar els programes de renovació,
analitzant les millors pràctiques d'Irlanda o Itàlia
1.3. Crear un impost a les empreses energètiques que
van obtenir beneficis extraordinaris durant aquesta crisi
energètica: segons Global Witness, vuit empreses de
combustibles fòssils van obtenir beneficis de més de
119.000 milions de dòlars des que va començar la crisi
energètica a la tardor de 2021.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a implementar mesures d'eficiència energètica a
curt termini per empoderar la ciutadania de la següent
manera:
2.1.Donar suport a pràctiques conductuals menys
intensives en energia tals com: ampliar i multiplicar les
mesures existents per potenciar el transport públic, el
foment del canvi modal tant de viatgers com de
mercaderies, el foment del teletreball al màxim o la
generalització d'auditories energètiques.
2.2. Adoptar incentius financers per promoure canvis:
la Unió Europea i els seus estats membres haurien de
facilitar encara més el desemborsament del suport
financer a les llars, prioritzant les més vulnerables, per
reduir el seu consum energètic i invertir en
instal·lacions d'eficiència energètica i d'energies
renovables, així com implementar un canvi modal cap
als modes de consum més baix d'energia tant per al
transport de passatgers com de mercaderies, com ara
caminar, anar en bicicleta i utilitzar bicicletes
elèctriques.
2.3. Impulsar plans d'acció de la UE i nacionals per a
l'autoconsum renovable i la creació d'almenys una
comunitat d'energies renovables per municipi l'any
2023: els ciutadans tenen dret a produir, consumir,

9149

emmagatzemar i revendre la seva pròpia energia
renovable com a individus o comunitats.
2.4. Impulsar mesures perquè cada estat membre
finalitzi les seves avaluacions del potencial i les
barreres, i presentar un pla d'acció amb fites anuals per
impulsar la producció d'energies renovables i
l'eficiència energètica mitjançant l'autoconsum i les
comunitats d'energies renovables (REC), amb l'objectiu
específic de crear almenys un REC per municipi l'any
2023.
2.5. Donar suport als estats membres perquè executin la
planificació territorial del potencial d'energia renovable
en l'àmbit local i regional: per explotar plenament el
potencial domèstic i optimitzar l'ús de les fonts
d'energia renovables locals, és de la màxima
importància cartografiar i planificar a diferents nivells
i de manera coordinada, de manera que el potencial de
desplegaments renovables sigui el més proper possible
als ciutadans.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a adoptar reformes profundes i mesures
específiques del sector per a l'estalvi d'energia i el
desplegament de les renovables a tot Europa en la
renovació d'edificis i en els sectors residencial i de serveis,
mesures que enumerem a continuació:
3.1. Finançar la instal·lació de bombes de calor als
edificis d'Europa i d'energia solar fotovoltaica l'any
2030, com a complement de l'onada de renovació.
3.2. Crear l'obligació de:
- Prohibir les calderes de gasoil i gas en edificis nous i
reformats i deixar de finançar immediatament la
instal·lació de calderes de petroli i gas amb el
pressupost de la UE i el RRF.
- Instal·lar instal·lacions solars tèrmiques i
fotovoltaiques en tots els edificis nous i en aquells que
estiguin sotmesos a reformes importants als estats
membres.
3.3. Canviar i desenvolupar la calefacció urbana
totalment renovable.
3.4. Promoure les reformes d'edificis en sèrie i
profundes, fins i tot amb esquemes de facturació i
considerar el potencial dels mòduls de renovació
prefabricats.
3.5. Ampliar l'abast de les auditories energètiques i fer
que les recomanacions d'auditoria siguin vinculants per
a les empreses.
3.6. Utilitzar el marc dels Projectes Importants d'Interès
Comú Europeu (IPCEI) i les aliances industrials per
augmentar la producció d'equips per a la renovació
ràpida d'edificis.
3.7. Elaborar un pla de reconversió industrial per
estimular la cadena de valor de la UE en eficiència
energètica i tecnologies renovables.
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3.8 Promoure solucions d'energies renovables per al
sector industrial: la Unió Europea hauria de promoure
l'adopció ràpida de solucions d'energies renovables
madures i sostenibles per a la calor industrial de baixa
i mitjana temperatura.
3.9. Impulsar una "garantia de mobilitat" per a tothom
que viu a la UE per tal d'assegurar al ciutadà poder
arribar a casa, lloc de treball, escola, així com altres
encàrrecs i cultura essencials amb opcions de transport
públic en un període de temps determinat.
3.10. Llançar una estratègia de matèries primeres
crítiques verdes (CRM) per poder produir les
tecnologies necessàries per al desplegament ràpid de
tecnologies renovables i mesures d'eficiència energètica.
3.11. Formar i utilitzar tota la mà d'obra qualificada
disponible per donar suport al desplegament ràpid de les
tecnologies d'eficiència energètica i renovables i
abordar l'escassetat de mà d'obra i accelerar la
requalificació i millora de les qualificacions dels
treballadors i els aturats, així com la reassignació dels
funcionaris disponibles (per exemple militars, forces
policials, cossos de pau, etc.) per al desplegament
d'aquestes tecnologies.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a augmentar l'ambició del paquet Fit for 55 i les
orientacions d'ajuda estatal en els següents termes:
4.1. Augmentar l'objectiu de la UE a la Directiva
d'eficiència energètica fins al 45% com a mínim: la
Comissió hauria d'apuntar a l’augment de l'objectiu
d'eficiència energètica de la UE del 36% proposat a
almenys el 45% l'any 2030 i a la introducció d’objectius
nacionals obligatoris vinculants per a cada estat
membre.
4.2. Augmentar l'objectiu de la UE a la Directiva
d'energies renovables fins al 50% com a mínim: la
proporció d'energies renovables a la UE l'any 2030
s'hauria d'augmentar del 40% proposat a almenys el
50%.
4.3. Accelerar la transició del sector del transport de la
UE mitjançant el paquet Fit for 55: el sector del
transport terrestre i aeri representa més de dos terços de
la demanda de petroli i productes derivats del petroli de
la UE, dels quals una gran part prové del transport per
carretera.
4.4. Modificar les directrius d'ajuda per al clima,
l'energia i el medi ambient: la Comissió Europea hauria
de considerar la revisió de l'abast de les seves directrius
d'ajuda per al clima, l'energia i el medi ambient per
garantir que les ajudes estatals només donin suport a les
renovables, l'estalvi energètic i l'eficiència energètica,
amb un procediment d'aprovació més ràpid.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a presentar una llista alternativa de projectes
d'interès comú amb relació als projectes nous
d'infraestructures de gas, que no són proporcionals a la

futura demanda de gas de la UE, no són necessaris des
d'una perspectiva de seguretat del subministrament i
augmentarien encara més les nostres emissions de gasos
d'efecte hivernacle en lloc de reduir-les. Confiar en la
recepta de més gas mitjançant la diversificació només crea
noves dependències, allunya fons de les inversions en
energies renovables i eficiència energètica i ens tanca en
infraestructures fòssils durant dècades.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a retirar l'acta delegada de taxonomia sobre
nuclear i gas de la Comissió Europea al Reglament de
taxonomia de la UE que pretén incloure els projectes de gas
i nuclears com a possibles inversions sostenibles. La
nuclear, inclosa la de Rússia, no és una opció per substituir
el gas.
7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
defensar davant les institucions europees el canvi del
sistema d'assignació de preus de la llum, per evitar que el
gas continuï repercutint en l'increment del cost de la llum.
8. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
defensar davant la Comissió Europea -i a executar per part
de l'Estat espanyol de forma immediata i quan sigui
possible- mesures per limitar els preus de l'electricitat per
afrontar la crisi energètica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
impulsar un canvi normatiu davant les institucions europees
per tal que els estats membres puguin limitar unilateralment
i temporalment els preus en el mercat majorista en
situacions excepcionals; un fet que era possible a l'Estat
espanyol fins a juliol de 2021 on el topall màxim era de 180
€/KWh.
10. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a agilitar el calendari de transició energètica per tal de ser
menys dependents i més autosuficients energèticament.
11. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a evitar inversions en nova infraestructura de gas natural.
12. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol,
en el marc dels principis generals de la nova llei de
mobilitat sostenible, a promoure un pla d'inversió a les Illes
Balears per promoure el transport públic.
13. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a dissenyar un pla d'emergència per impulsar mesures i
ajudes d'autoconsum per a particulars, empreses i projectes
comunitaris a pobles i barris.
14. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a impulsar de forma accelerada l'eficiència energètica en
llars vulnerables, particularment amb el desenvolupament
de fórmules d'avançament de la inversió, ja sigui de forma
pública o privada.
15. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a incrementar la pressió fiscal sobre els més rics, creant un
impost de resistència davant l'escalada de preus provocada
per la guerra a Ucraïna per, d'aquesta manera, poder ajudar
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les persones més vulnerables que són les que més en patiran
les conseqüències.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adoptar mesures extraordinàries per compensar el
sobrecost dels combustibles a conseqüència del fet insular
com podria ser l’aplicació d’un IVA reduït a Balears per a
aquest producte.

16. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol
a accelerar les mesures que s'impulsaren en la Proposició no
de llei RGE núm. 9310/21, relativa a mesures contra l'estafa
de la pujada de la tarifa elèctrica, aprovada a la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears dia 28
d'octubre de 2021.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar i convocar ajudes extraordinàries
per als sectors econòmics directament afectats pel preu dels
combustibles com són els transportistes i els pagesos.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a habilitar una línia directa d'ajudes, al marge de
les existents actualment, al transport de mercaderies entre
les Illes Balears i la península per tal de fer front a la pujada
extra de preus de la cistella de la compra que patirem per
mor de la insularitat.

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a habilitar una línia directa d'ajudes, al marge de
les existents en l'actualitat, al transport de mercaderies entre
illes atesa la importància que aquesta mesura té en la
cohesió territorial de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a estudiar i habilitar mesures extraordinàries per
controlar l'encariment de preus de productes de primera
necessitat i productes estratègics per protegir l'economia i
els sectors productius estratègics com l'alimentari.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a posar en marxa mesures per l'estalvi energètic a
grans generadors, com ara el sector industrial, hoteler i
empresarial en general. De la mateixa manera, l'Estat
espanyol impulsarà campanyes informatives d'estalvi
energètic adreçades a la ciutadania.
A la seu del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2022, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2203/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pobresa
financera, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 1, vots en contra 9 i
abstencions 2.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2671/22, relativa
a adopció de mesures urgents davant l'augment brutal del cost
dels combustibles, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
I)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reduir l’impost d’hidrocarburs per alleujar la gran
pujada del preu dels combustibles i, si n’és el cas, a
preveure un tractament específic en aquest impost per a les
Illes Balears com a territori insular subjecte al tribut, cosa
que no succeeix a Canàries.
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B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2022, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 6991/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa
a IPCC i infraestructures de transport, amb el resultat següent:
• Punts 2 i 3: vots emesos 15, vots a favor 2, vots en contra
12 i abstencions 1.
• Punt 4: vots emesos 15, vots a favor 2, vots en contra 11 i
abstencions 2.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, rebutjà el Punt 2 de
la Proposició no de llei RGE núm. 4149/22, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pacte de rendes,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 3, vots en
contra 9 i abstencions 0.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

A)

2.4. COMPAREIXENCES

RGE núm. 5245/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de
seguretat, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 770/22.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la directora de l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la nota
jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte
de Proposició de llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca (RGE núm. 3548/22).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2022, tengué lloc la compareixença de la directora de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, qui,
acompanyada del cap del Departament d'Assumptes Judicials
i de la cap de l'Àrea Penal de l'Advocacia, informà sobre el
tema indicat.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de recaptar la compareixença del nou director
general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Sr.
Aram Ortega Adzerías, sobre les actuacions i els programes
de durà a terme (RGE núm. 2054/22).
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny de 2022, adoptà, per assentiment,
l'acord de recaptar la compareixença del nou director de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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.
770/22, relativa a política general del Govern en matèria de
seguretat, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que no s'ha complit
el compromís d'aprovar una llei del foc i insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini màxim d'un mes es reprenguin
les negociacions i convoqui totes les administracions
implicades perquè la llei del foc pugui ser aprovada el més
aviat possible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar i facilitar als Consells Insulars de
Formentera, Eivissa i Menorca un conveni perquè l'EBAP
organitzi i col·labori en la realització de diferents cursos anuals
per als seus bombers així com ho fa amb el Consell de
Mallorca a partir del proper any 2023.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recollir en els pròxims pressupostos generals de la
comunitat autònoma una partida adequada i suficient per tal
que tots els ajuntaments que disposen d'agrupació de Protecció
Civil puguin destinar a compres, com a mínim, per a adquisició
del vestuari, renovació de materials i vehicles, fixant el criteri
de repartiment en funció del nombre de voluntaris i dels serveis
preventius que realitzen anualment.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els cursos que hagin d’oferir a través de
l’EBAP per a les Policies Locals i Bombers surtin proposats de
les seves prefectures i/o dels consells de coordinació
corresponents perquè aquests s'ajustin, d'una vegada, a les
necessitats reals dels serveis.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que compleixi el compromís assumit a principis de
legislatura d'estendre el programa XPO per a totes les policies
locals de les Balears i que en un termini màxim de sis mesos
sigui una realitat la seva incorporació i així poder millorar els
seus recursos informàtics per donar un millor servei públic i de
qualitat.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar reforços urgents dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat per poder col·laborar amb els cossos de les
Policies Locals quan sigui necessari i poder garantir les
necessitats de seguretat ciutadana dels nostres municipis.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb els Ministeris de Defensa i Interior per
tal que, davant la dificultat de trobar habitatge a la temporada
d'estiu, es puguin acomodar tots els funcionaris públics de les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que vinguin a prestar
servei a les Illes Balears -i quant a Menorca, els reforços d'estiu
que puguin anar a la Base de San Isidro- amb unes condicions
òptimes de neteja i manteniment necessari de les instal·lacions,
tal com ja ho està fent el Consell d'Eivissa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a l'actualització del "plus d'insularitat" a totes les forces i
cossos de seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estata
estudiar les propostes de la delegació de Balears de
l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) per prendre
les accions necessàries per a l'ampliació del Reial decret que
regula els drets preferents sobre provisió de destinacions a la
Guàrdia Civil. Aquest “caràcter preferent” és el dret que es
consolida després de diversos anys de servei dels agents en una
comunitat autònoma i que els permeten tenir preferència en un
futur per tornar a les comunitats d'origen o a la destinació que
ells elegeixin.
Palma, a 17 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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Quants centres públics d’educació de 0-3 anys s’han
construït dins aquesta legislatura?, en quin estat es troben les
obres dels que es puguin construir a l’actualitat?
Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

B)
RGE núm. 5140/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a les corals per a desplaçaments fora de la seva illa.
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.
Ens pot informar el Govern en relació amb les ajudes per tal
que les corals de les diferents Illes puguin anar a cantar fora de
la seva illa?
Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

C)
RGE núm. 5141/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

En relació amb el programa “Amb tots els sentits”
d’educació en sexualitat a nins i nines de 0-6 anys: A quins
centres es pretén implantar? Es tractarà de centres públics o
concertats?
Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
D)
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 5142/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (2).

RGE núm. 5139/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
d'educació de 0 a 3 anys.

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

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

En relació amb el programa “Amb tots els sentits”
d’educació en sexualitat a nins i nines de 0-6 anys: Fa comptes
la conselleria fer cap instrucció per a la seva obligatorietat a
tots els centres finançats amb fons públics?

A)
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Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 5166/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos vora el port de Son Blanc (2).

E)
RGE núm. 5143/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb el programa “Amb tots els sentits”
d’educació en sexualitat a nins i nines de 0-6 anys: Qui ha
format part de l'equip que ha elaborat els continguts?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el Ple del Parlament del passat dia 7 de juny, el conseller
de Mobilitat i Habitatge afirmà que el Govern de les Illes
Balears ha previst que els creuers puguin tornar a fondejar
devora el port de Son Blanc.
Quan estarà aprovat i entrarà en vigor el Pla general de
Ports de les Illes Balears?

Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)

I)

RGE núm. 5144/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (4).

RGE núm. 5167/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos vora el port de Son Blanc (3).

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

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

En relació amb el programa “Amb tots els sentits”
d’educació en sexualitat a nins i nines de 0-6 anys: Han estat
els continguts revisats per la inspecció educativa?

Atesa la llarga tramitació del projecte perquè puguin tornar
a fondejar els creuers a la badia de Ciutadella, ha previst el
Govern de les Illes Balears una pròrroga, similar a la que s'ha
aplicat als amarraments de la costa de Sant lluís, perquè puguin
continuar fondejant els creuers devora el port de Son Blanc?

Palma, a 13 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 5165/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos vora el port de Son Blanc (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el Ple del Parlament del passat dia 7 de juny, el conseller
de Mobilitat i Habitatge afirmà que el Govern de les Illes
Balears ha previst que els creuers puguin tornar a fondejar
devora el port de Son Blanc.
Quan i a quina zona de la badia de Ciutadella podran tornar
a fondejar es creuers?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 5168/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a
l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de
les festes de Sant Joan (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la Comissió d’Assumptes Institucionals es va aprovar el
passat 4 de maig, a proposta del Grup Parlamentari Popular,
instar el Govern de les Illes Balears a “participar, col·laborar
i donar suport, tècnic i financer, a l’Ajuntament de Ciutadella
per millorar la coordinació, el control i l'organització de les
festes de Sant Joan”.
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En què consistirà el suport tècnic i financer que donarà el
Govern de les Illes Balears a l’Ajuntament de Ciutadella per
millorar l’organització de les festes de Sant Joan?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 5169/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a
l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de
les festes de Sant Joan (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la Comissió d’Assumptes Institucionals es va aprovar el
passat 4 de maig, a proposta del Grup Parlamentari Popular,
instar el Govern de les Illes Balears a “participar, col·laborar
i donar suport, tècnic i financer, a l’Ajuntament de Ciutadella
per millorar la coordinació, el control i l'organització de les
festes de Sant Joan”.

M)
RGE núm. 5171/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a
l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de
les festes de Sant Joan (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la Comissió d’Assumptes Institucionals es va aprovar el
passat 4 de maig, a proposta del Grup Parlamentari Popular,
instar el Govern de les Illes Balears a “participar, col·laborar
i donar suport, tècnic i financer, a l’Ajuntament de Ciutadella
per millorar la coordinació, el control i l'organització de les
festes de Sant Joan”.
Com i quan concretarà el Govern de les Illes Balears la
definició i la posada en marxa d'un marc estable de
col·laboració i coordinació amb l’Ajuntament de Ciutadella i
el Consell de Menorca per aconseguir una eficaç acció
destinada a prevenir i evitar riscos durant les festes de Sant
Joan, tal com aprovà la Comissió d'Assumptes Institucionals el
passat 4 de maig?

A partir de quan donarà el Govern de les Illes Balears
suport tècnic i financer a l’Ajuntament de Ciutadella per
millorar l’organització de les festes de Sant Joan?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 5172/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes inclosos en el pla de regadius (1).

L)
RGE núm. 5170/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a
l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de
les festes de Sant Joan (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la Comissió d’Assumptes Institucionals es va aprovar el
passat 4 de maig, a proposta del Grup Parlamentari Popular,
instar el Govern de les Illes Balears a “participar, col·laborar
i donar suport, tècnic i financer, a l’Ajuntament de Ciutadella
per millorar la coordinació, el control i l'organització de les
festes de Sant Joan”.
Quina serà l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears a l’Ajuntament de Ciutadella per fer front a
l’organització de les festes de Sant Joan, que avui tenen una
dimensió autonòmica?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari d'execució i entrada en funcionament
dels projectes inclosos en el pla de regadius anunciat per la
Conselleria d'Agricultura el setembre de 2021?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 5173/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes inclosos en el pla de regadius (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions es duran a terme, a cada illa, amb el pla
de regadius anunciat per la Conselleria d'Agricultura el
setembre de 2021?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 5174/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes inclosos en el pla de regadius (3).

S)
RGE núm. 5177/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova estació de bombeig del municipi d'Es Migjorn Gran
(Menorca).
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.
Quan posarà en funcionament l'ABAQUA la nova estació
de bombeig del municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca)?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació de les Illes Balears al pla de regadius
anunciat per la Conselleria d'Agricultura el setembre de 2021?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 5175/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió del Consell Agrari Interinsular (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 5178/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora
de Ferreries (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan durà a terme el Govern de les Illes Balears la retirada
i el trasllat dels fangs contaminants de la depuradora de
Ferreries?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Per quins motius no ha reunit el Govern de les Illes Balears
el Consell Agrari Interinsular des de febrer de 2021?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 5179/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora
de Ferreries (2).

R)
RGE núm. 5176/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió del Consell Agrari Interinsular (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que el Consell
Agrari Interinsular és l'àmbit adequat per explicar i debatre la
seva política per al sector primari amb les organitzacions
professionals agràries i les cooperatives agroalimentàries?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

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.
On seran traslladats i dipositats els fangs contaminants de
la depuradora de Ferreries?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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V)
RGE núm. 5180/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes redactats i presentats per promotors i
emprenedors locals de Menorca per executar amb aquests
fons UE.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura,
Miquel Company, afirmà, al Fòrum Menorca Illa del Rei
celebrat el 12 d’agost de 2021 que “els fons Next Generation
són una oportunitat històrica per definir un nou model
econòmic i social, més resilient i pensat en les generacions
futures.
Quins projectes redactats i presentats per promotors i
emprenedors locals de Menorca per executar amb aquests fons
UE ha avalat el Govern de les Illes Balears davant el Govern de
l’Estat?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Casasnovas, director general de Seat Mó, al Fòrum Menorca
Illa del Rei celebrat el 12 d’agost de 2021 davant el conseller
de Fons Europeus, Cultura i Universitat Sr. Miquel Company?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 5183/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Menorlac.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per fer possible el projecte Menorlac, per a
l’aprofitament del xerigot de les finques ramaderes de vacum
de llet de Menorca, que presentà el veterinari Joan Armengol
al Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d’agost de 2021
davant el conseller de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Sr.
Miquel Company?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 5181/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes presentats per promotors locals al Fòrum
Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d'agost de 2021.
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.
Comparteix el Govern de les Illes Balears els objectius i les
iniciatives emprenedores dels projectes presentats per
promotors locals al Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12
d'agost de 2021?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 5182/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Menorca Smart Green Island.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per fer possible el projecte Menorca Smart Green
Island, per a la mobilitat elèctrica de Menorca, que van
presentar Martí Ribas, director general d’Endesa, i Lucas

Z)
RGE núm. 5184/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte d'economia digital i innovació tecnològica, en el
marc Fòrum Menorca Illa del Rei.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per fer possible el projecte d’economia digital i
innovació tecnològica, que Marcos Martín, fundador i CEO de
Decelera, presentà al Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12
d’agost de 2021 davant el conseller de Fons Europeus, Cultura
i Universitat, Sr. Miquel Company?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 5185/22, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes, redactats per PYME i entitats de Menorca,
destinats a la transformació dels seus processos de
producció mitjançant la digitalització i l'energia renovable.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per fer possible els projectes, redactats per PYME i
entitats de Menorca, destinats a la transformació dels seus
processos de producció mitjançant la digitalització i l’energia
renovable, que l’economista Rafel Suñol presentà al Fòrum
Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d’agost de 2021 davant el
conseller de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Sr. Miquel
Company?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 5187/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a PERTE per a l'economia social i la cura, aprovat pel
Consell de Ministres d'1 de juny, dotat amb 800 milions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb el PERTE per a l'economia social i la cura,
aprovat pel Consell de Ministres d'1 de juny, dotat amb 800
milions.
Quina partida correspondrà a les Illes Balears? De quina
manera es distribuirà? En quines dates té previst el Govern que
arribin?
Palma, a 14 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm. 5198/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans tècnics
i humans que havia de posar en marxa l'empresa
guanyadora del lot de Formentera quant a la protecció de
la posidònia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els mitjans tècnics i humans que hauria de posar
en marxa l'empresa guanyadora del lot de Formentera -en
relació amb la protecció de la posidònia- a partir del dia 1 de
juny? Quins mitjans hi havia en funcionament a dia 1 de juny?
Palma, 14 de juny de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

AE)
RGE núm. 5199/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a espai al Port de
la Savina de les embarcacions de vigilància al fondeig de
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.
Quin espai al port de la Savina ocupen les cinc
embarcacions de vigilància al fondeig de Formentera?
Palma, 14 de juny de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

AC)
RGE núm. 5197/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
tasques de les embarcacions per a la protecció de la
posidònia en el litoral de Formentera.

AF)
RGE núm. 5206/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tancament temporal dels hospitals del Servei Públic de
Salut l'any 2022.

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.

Per quin motiu el passat 1 de juny només començaren dues
embarcacions de les cinc previstes per a la protecció de la
posidònia en el litoral de Formentera?

1. Té prevista la Conselleria de Salut i Consum el tancament
temporal de l'Hospital Verge de la Salut durant l'any 2022?

Palma, 14 de juny de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

2. Per al cas que estigui previst el tancament de l´Hospital
Verge de la Salut:
a) quina és la data de tancament?
b) quina és la data prevista per reprendre l'activitat/servei?
c) Quin és el motiu pel qual es procedeix al tancament?
3. Té previst la Conselleria de Salut i Consum/Servei Públic de
Salut el tancament d'alguna altra unitat hospitalària o unitat
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bàsica de salut en l´any 2022? En cas que la resposta sigui
afirmativa:
a) Data prevista per al tancament?
b) Data prevista per rependre l´activitat/servei?
c) Quin és el motiu per al tancament i/o suspensió del
servei?
Palma, 15 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 5212/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de l'IES Marc Ferrer.
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.
Per quin motiu no s'ha executat l'ampliació de l'IES Marc
Ferrer de Formentera? Quin és el motiu del retard? Per quan té
previst el Govern licitar l'obra? Quin serà el termini
d'execució?
Palma, 16 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AH)
RGE núm. 5215/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a via verda entre Alaró i Consell.
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.
A l'expedient per fer una via verda entre Alaró i Consell,
existeix informe tècnics o jurídic que determini si el projecte ha
de passar avaluació ambiental?
Palma, 16 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AI)
RGE núm. 5216/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a resolució del procediment d'adjudicació de
farmàcies iniciat l'any 2015 (I).
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 es resoldrà el procediment d'adjudicació de farmàcies
iniciat l'any 2015?
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Palma, 16 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AJ)
RGE núm. 5217/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a resolució del procediment d'adjudicació de
farmàcies iniciat l'any 2015 (II).
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 tràmit manca per resoldre al
d'adjudicació de farmàcies iniciat l'any 2015?

procediment

Palma, 16 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AK)
RGE núm. 5218/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consum d'aigua al
port de Ciutadella.
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.
Per a cadascun dels anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 es
demana la següent informació sobre el consum d’aigua al port
de Ciutadella:
• Consum d’aigua global del port de Ciutadella.
• Consum d’aigua dels amarraments de gestió directa de
Ports IB amb concessions a particulars.
• Consum d’aigua dels amarraments que s’exploten en règim
de concessió, amb dades de consum desagregades per a
cadascuna de les concessions.
• Consum d’aigua per part de la navegació comercial
distingint, d’una banda, el consum per part del consum per
part del transport regular de passatgers i mercaderies; i, per
altra banda, el consum per part de creuers.
• En el cas del consum d’aigua per part de creuers, se
sol·licita el consum desagregat per cada escala de cada
creuer.
Palma, 16 de juny de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AL)
RGE núm. 5219/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per reduir
el consum d'aigua al port de Ciutadella.
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.

Quantes persones o famílies de Mallorca que havien
sol·licitat l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020 encara no l'han rebuda a data 20 de juny de 2022?

Quines mesures s'han posat en marxa per part del Govern o
de Ports de les Illes Balears per reduir el consum d'aigua al port
de Ciutadella?
Palma, 16 de juny de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AM)
RGE núm. 5249/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o
famílies d'Eivissa que no han rebut a dia 20 de juny de 2022
l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones o famílies d'Eivissa que havien sol·licitat
l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020 encara
no l'han rebuda a data 20 de juny de 2022?

Palma, 20 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AP)
RGE núm. 5252/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o
famílies de Menorca que no han rebut a dia 20 de juny de
2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones o famílies de Menorca que havien
sol·licitat l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020 encara no l'han rebuda a data 20 de juny de 2022?
Palma, 20 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 20 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AN)
RGE núm. 5250/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o
famílies de Formentera que no han rebut a dia 20 de juny
de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones o famílies de Formentera que havien
sol·licitat l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020 encara no l'han rebuda a data 20 de juny de 2022?
Palma, 20 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AO)
RGE núm. 5251/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o
famílies de Mallorca que no han rebut a dia 20 de juny de
2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 22 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5253/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nou cas de violació d'una menor tutelada.
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. Santiago, quines actuacions ha dut a terme el Govern
de les Illes Balears davant el nou cas de violació denunciat per
una menor tutelada?
Palma, a 17 de juny de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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E)
B)
RGE núm. 5254/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
seguretat ciutadana a Balears.

RGE núm. 5258/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
igualtat en l'accés a les activitats lúdiques per a tots els
infants.

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

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

Sra. Armengol, considera que estpa garantida la seguretat
ciutadana a Balears?

Considera el Govern que s'ha d'assegurar que els nins i les
nines amb discapacitat tinguin igual accés que altres infants en
la participació d'activitats lúdiques i d'escoles d'estiu adaptades
a les seves necessitats?

Palma, a 17 de juny de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

C)
RGE núm. 5256/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eficàcia de la Llei de turisme d'excessos.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera que la Llei de turisme d'excessos està resultant
eficaç?
Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 5259/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
preu de l'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora que
després de set anys de govern d'esquerres el preu de l'habitatge
s'hagi incrementat més d'un 70%?
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 5257/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució de les inversions dels pressuposts generals de
l'Estat a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern el grau d'execució de les inversions
dels pressuposts generals de l'Estat a les Illes Balears?
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 5260/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
imposts als carburants i productes bàsics.
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. Sánchez, creu de veritat que la gent es mereix pagar
tants d'imposts als carburants i productes bàsics?
Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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H)

K)

RGE núm. 5261/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
dels serveis de la unitat de patologia dual a Eivissa i
Formentera.

RGE núm. 5264/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació que
pateix la sanitat pública a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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, té previst ampliar els serveis de la
unitat de patologia dual d'Eivissa i Formentera?

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, quina valoració fa de la situació que pateix
la sanitat pública, que afecta directament molts ciutadans de les
Illes Balears?

Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

I)

L)

RGE núm. 5262/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
propostes de Podem en relació amb les polítiques
d'habitatge.

RGE núm. 5265/22, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques
actives d'ocupació per afavorir la reconversió dels llocs de
treball afectats per la transició energètica.

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, com valora les
darreres propostes de Podem en relació amb les polítiques
d'habitatge?

Quines polítiques actives d'ocupació per afavorir la
reconversió dels llocs de treball afectats per la transició
energètica ha impulsat la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball per donar compliment al mandat de la Llei de
canvi climàtic?

Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

J)
RGE núm. 5263/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la venda ambulant il·legal a les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Yllanes, com valora l'evolució de la venda ambulant
il·legal a les Illes Balears?
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 5266/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adjudicació de les farmàcies el procediment de les
quals es va iniciar l'any 2015.
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, considera acceptable i propi d'un bon
govern que encara no s'hagin adjudicat les farmàcies d'un
procediment que es va iniciar el 2015?
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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N)

Q)

RGE núm. 5267/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació i descontent de la sanitat
pública a les Illes Balears.

RGE núm. 5270/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de precarietat laboral dels treballadors per a
l'EPRTVIB-IB3 a Eivissa i Formentera.

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

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

Sra. Consellera, com pensa solucionar la saturació i el
descontent de la sanitat pública a les Illes Balears?

Té prevista el Govern alguna actuació pressupostària davant
la pèrdua de poder adquisitiu i conseqüent situació de
precarietat en què es troben els treballadors de les
subcontractes d'IB3 a Eivissa Formentera?

Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 5268/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
accés a l'habitatge, principal problema a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, per què l'accés a l'habitatge continua sent el
principal problema per als joves de Balears?
Palma, a 20 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

R)
RGE núm. 5294/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resultats de la
política d'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 a la presidneta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera que la política d'habitatge del Govern està donant
els resultats esperats?
Palma, a 21 de juny de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 5269/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resultats de l'aplicació del decret llei que regula el turisme
d'excessos.
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.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Sr. Conseller, com valora el Govern els resultats de
l'aplicació del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el
turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques?
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5246/22, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
la investigació i la recerca i no-assetjament en la lluita
contra la SIDA.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
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Parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Com cada any, es va celebrar a tot el món el passat 1 de
desembre el Dia Mundial de la lluita contra la Sida, una
commemoració que està impulsada per Nacions Unides per
recordar, sensibilitzar i actuar davant de l'epidèmia global
causada per la infecció pel VIH.
Ja fa quaranta anys del primer diagnòstic de sida al món i es
calcula que al voltant de 37 milions de persones han mort a
causa d’aquesta malaltia. A més, prop d’uns 39 milions de
persones viuen amb el VIH a tot el món, dels quals 150.000 son
a Espanya.
A les Illes Balears, des de 2003 i fins al desembre de 2020
s'han diagnosticat 2.827 casos de VIH (82% homes i 18%
dones), dels quals el 83,3% (2.350 casos) corresponen a
Mallorca, 5,1% (123 casos) a Menorca, 14,5% (354 casos) a
Eivissa i Formentera. A l'any 2020 es van diagnosticar 117
casos (94 Mallorca, 6 Menorca, 17 Pitiüses) a la comunitat
autònoma.
La majoria dels casos s'associen a la transmissió sexual. Els
contagis més freqüents es produeixen en relacions sexuals entre
homes, el 43,5%; els casos associats a relacions heterosexuals
suposen el 39,7%; i els vinculats al consum de drogues
injectades són un 10%.
En aquests quaranta anys, els avenços en els tractaments i
en l'atenció sanitària han millorat l'esperança i la qualitat de
vida de les persones amb VIH i han convertit la infecció en una
malaltia d’evolució crònica. D'acord amb els objectius “95, 95,
95” d'ONUSIDA i el compromís de la Comunitat Internacional
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), els
poders públics hem d'assolir el ferm compromís de posar fi a
l'epidèmia de VIH com a amenaça per a la salut pública l'any
2030. Aquests objectius es concreten en un 95% de les
persones amb VIH diagnosticades, de les quals el 95% estiguin
en tractament i almenys el 95% amb càrrega viral indetectable,
amb el objectiu d'assolir la "zero transmissió", perquè
indetectable és igual a intransmissible.
El 2018 es va aprovar l'actualització del catàleg de les
causes mèdiques d'exclusió en l'accés a l'ocupació pública, que
encara operava a determinats àmbits, com els referits als cossos
i forces de seguretat de l'Estat, les Forces Armades, els cossos
de vigilància duanera i els de institucions penitenciàries.
Aquest acord va suposar l'eliminació del VIH, la diabetis, la
malaltia celíaca i la psoriasi de les causes genèriques de
exclusions mèdiques exigibles per a l'accés a l'ocupació
pública, donant resposta a una demanda històrica de les
organitzacions que treballen en aquest àmbit.
Per això, és important que aquesta iniciativa sigui
implementada en determinats àmbits del sector privat on encara
persisteix l'exclusió per malaltia, situació de salut o
característiques genètiques, adaptant-les a l'evidència científica
actual d'acord amb allò establert per a l'accés a la funció
pública.
El 2020, Balears va tenir la taxa més baixa de VIH de la
seva sèrie històrica. Aquestes dades han estat possibles gràcies,

entre d’altres, a diverses iniciatives desenvolupades per part del
Servei Balear de Salut, com els programes d'educació
afectivosexual en centres escolars, la promoció de l'ús del
preservatiu, el foment del diagnòstic precoç, amb finançament
de proves ràpides a farmàcies i ONG, l'atenció al tractament
gratuït i la profilaxi preexposició (PrEP) i postexposició.
Amb la incorporació el passat 2019 de la PrEP dins de les
prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut, i la
implementació a tots els territoris, s’ha avançat cap als
objectius esmentats. Malgrat tot, existeix diferències de grau
d’implementació d’aquesta teràpia entre els territoris, i en el
cas de Balears, entre cadascuna de ses illes. En el cas de
Formentera, va ser el desembre de 2021 quan aquesta prestació
va arribar als pacients d’aquesta illa.
La declaració de l'ONU sobre orientació sexual i identitat
de gènere és una iniciativa francesa, recolzada per la Unió
Europea, que es va presentar davant l'Assemblea General de les
Nacions Unides el 18 de desembre de 2008. La declaració,
originalment proposada com a resolució, va provocar una altra
declaració en sentit oposat promoguda per països musulmans.
Ambdues declaracions romanen obertes a noves firmes. La
declaració condemna la violència, l'assetjament, la
discriminació, l'exclusió, l'estigmatització i el prejudici basat en
l'orientació sexual i la identitat de gènere. També condemna els
assassinats i les execucions, les tortures, els arrestos arbitraris
i la privació de drets econòmics, socials i culturals per aquests
motius.
A les polítiques sanitàries, el VIH ha de ser prioritària, tant
a nivell nacional com a internacional, seguint les línies
estratègiques de treball amb l'OMS Europa i a través del Pla
Estratègic de Prevenció i Control de la infecció pel VIH i altres
infeccions de transmissió sexual 2021-2030.
Aquest pla es marcarà com a fita per a l'any 2025, reduir un
90% el percentatge de noves infeccions respecte als indicadors
de 2015. Entre les accions que s'establiran per aconseguir
eliminar la transmissió del VIH el 2030, destaquen la
importància d'activar els mecanismes necessaris per disminuir
la fracció no diagnosticada. Un diagnòstic precoç permet
accedir amb rapidesa al tractament, cosa que millora la qualitat
de vida de les persones infectades, disminueix les malalties
relacionades amb el VIH, la mortalitat i la transmissió de la
infecció a altres persones.
Tot i això, aquesta malaltia que als països desenvolupats ja
es considera gairebé crònica, té un alt grau d'estigma i
discriminació, associats al VIH i a la SIDA. És important que
els governs garanteixin la igualtat de tracte i oportunitats, la no
discriminació, el respecte dels drets humans i la diversitat de
les persones afectades.
Amb la pandèmia de la COVID19, s’han universalitzar els
autotest, com a mesura de prevenció per arribar a una nova
normalitat. Així mateix, l’organització CESIDA està fent una
campanya informativa perquè els usuaris puguin fer-se un
auto-test, amb assesorament i acompanyament per tal de fer-la.
Així mateix, als països menys desenvolupats, l’accés als
tractaments i la conscienciació de la gravetat de la malaltia i les
vies de prevenció no és elevat, potser gairebé inexistent. És per
això que és necessària la col·laboració dels països
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desenvolupats per a que mitjançant convenis i les àrees de
cooperació al desenvolupament s’avenci en aquesta tasca per
a universalitzar els tractaments i l’educació en prevenció.
A principis de 2022, una investigació publicada als Països
Baixos, i dirigida per investigadors de l'Institut del Big Data de
la Universitat d'Oxford, indicava l’existència d’una nova
variant del subtipus B del VIH més transmissible i perjudicial.
Les persones analitzades, contagiades amb el nou subtipus de
VIH trobat, tenien la meitat de limfòcits CD4, i més quantitat
de virus a la sang, per la qual cosa a l’estudi es senyala que la
seva vulnerabilitat front a desenvolupar la SIDA era de dos a
tres vegades més ràpida després del diagnòstic que si
convisquessin amb altres variants del virus. L'estudi va revelar
que la variant fa anys que circulava als Països Baixos i que era
receptiva als tractaments actuals contra el VIH.
És per això, que els grups sota signants presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar de polítiques de no-discriminació a l’àmbit públic i
privat envers les persones contagiades amb VIH.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar línies d’investigació i recerca en
tractaments contra la SIDA.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar línies d'ajuda i cooperació per a la
universalització dels tractaments i eines educatives de
prevenció contra la SIDA als sistemes públics de salut dels
països del sud, d'acord amb la primera prioritat estratègica del
IV Pla Director de Cooperació de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut de
les Illes Balears a assegurar la implementació de la profilàxi
PrEP, garantint que estigui disponible i tots els ciutadans
puguin beneficiar-se d’aquesta prestació.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar campanyes informatives per als
auto-test per a la detecció del VIH, amb col·laboració amb
CESIDA.
6. El Parlament de les Illes Balears condemna l'assetjament als
malauradament denominats “grups de risc” per al contagi i
transmissió del VIH.
Palma, a 16 de juny de 2022
Els diputats
Antonio Sanz i Igual
Joan Ferrer i Ripoll
Antonia Martín i Perdiz
Josep Ferrà i Terrassa
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5124/22, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular
i VOX-Actua Baleares, relativa a impuls dels estudis de
medicina a l'illa de Formentera, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos, MÉS per
Mallorca, Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears,
Popular i VOX-Actua Baleares presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El Parlament de les Illes Balears, mitjançant Resolució
núm. 158, de 7 de novembre de 2008, va manifestar el ple
suport dels partits polítics a instar el Govern, d’acord amb la
Universitat de les Illes Balears, a estudiar la viabilitat
d’implantar els estudis de Medicina.
Arran d’aquestes iniciatives, la Universitat de les Illes
Balears va crear una comissió d'elaboració i disseny d'estudis
(CED) i va elaborar la Memòria per a la sol·licitud de
verificació del grau de Medicina segons el procediment
establert al Reial decret 1393/2007. En data 13 de juliol de
2011 la Universitat de les Illes Balears va rebre de l'ANECA un
informe favorable de verificació del títol de grau de Medicina
que va ser enviat al Consell d'Universitats per a la resolució
definitiva de verificació, amb data 26 de juliol de 2011.
A l'estiu del 2015 el Govern de les Illes Balears i la
Universitat de les Illes Balears es van posar d'acord i van
considerar que era el moment idoni per començar els tràmits
per implantar els estudis de Medicina a aquesta comunitat
autònoma. Posteriorment, al febrer de 2016, el Consell de
Govern de la UIB va aprovar, en sessió ordinària, la creació de
la Facultat de Medicina, amb un vot en contra i una abstenció.
L'estructura general de l'ensenyament es va elaborar d'acord
amb les directrius sobre el grau establertes al Reial decret
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen l'ordenació
dels ensenyaments oficials i els requisits per verificar-los títols
universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la
professió de metge, Ordre ECI/332/2008, de 13 de febrer. Amb
una càrrega lectiva total de 360 crèdits, 60 per curs, i 60
alumnes per cada un dels cursos.
La situació actual dels facultatius a la nostra comunitat és
preocupant. Ens trobem, cada vegada més sovint, i posat de
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manifest per la pandèmia de la COVID, que necessitem
sanitaris per a les nostres illes, i més encara facultatius. El
problema, al qual se li estan tractant de posar solucions, de
l’habitatge, així com la incertesa de arrelament a les illes, posen
de manifest la necessitat de disposar de més metges formats a
la nostra comunitat.

Palma, a 13 de juny de 2022
Els diputats
Antonio Jesús Sanz i Igual
Carles Bona i Casas
Antonia Martín i Perdiz
Josep Ferrà i Terrassa
Patrícia Font i Marbán
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Catalina Pons i Salom
Isabel María Borrás i Rosselló
Idoia Ribas i Marino
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Patricia Guasp i Barrero
Josep Melià i Ques
Antonio Costa i Costa
Jorge Campos i Asensi

El passat 7 d’abril del 2022, els membres de la Comissió de
Salut del Parlament de les Illes Balears varen realitzar una
visita a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la
Universitat de les Illes Balears. En aquesta visita, el seu degà,
doctor Miquel Roca, va explicar el funcionament d’aquesta
facultat, i com al 2022 es graduarà la primera promoció, amb
60 nous metges formats a la nostra comunitat.
En l’explicació de l’estructura de funcionament de la facultat,
es va posar de manifest l’alt grau d’implicació i la baixa taxa de
renuncies finalitzant 60 alumnes per curs i 60 graduats en
aquest any. Dels alumnes matriculats, però, la quantitat
d’alumnes Balears només es del 49%, i gairebé tots ells
pertanyents a l’illa de Mallorca.
Especialment, es va constatar que no hi ha alumnes de l’illa de
Formentera. En l’explicació que es va donar, potser la causa és
que els alumnes formenterers, donat que han de fer la formació
fora de la seva illa, prenen com a referència les grans ciutats
com Barcelona, València o Madrid, sense considerar les
possibilitats de la facultat creada a les nostres illes.
Per mostrar el funcionament de la universitat i que els futurs
nous alumnes puguin interessar-se per aquesta universitat, es
programen jornades obertes per alumnes dels darrers cursos
d’educació secundària. Però, aquestes visites són més difícils
per als alumnes de les altres illes, i especialment per als
alumnes de la pitiüsa del sud.
És per això, que els grups sotasignants presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura a impulsar amb la Universitat
de les Illes Balears (UIB) la programació de jornades
informatives de les universitats a Formentera, tal i com es fa a
la resta de les illes, per tal d’afavorir el nombre d’alumnes
illencs a la nostra universitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura a impulsar amb la Universitat
de les Illes Balears (UIB) la programació, de manera
extraordinària, d’una jornada informativa presencial de la
facultat de medicina a l’illa de Formentera, per tal que els
alumnes formenterers puguin tenir en consideració novament
aquesta facultat, donades les xifres esmentades i la necessitat de
facultatius a totes les illes, i especialment a l’illa de
Formentera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
Salut, dependent de la Conselleria de Salut, a desenvolupar
campanyes específiques de promoció de l’activitat sanitària a
l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera, una vegada finalitzats
els estudis de la Facultat de Medicina.

B)
RGE núm. 5195/22, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a suport i
modernització del sector industrial nàutic, davant la
Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
L’article 2 de la Llei 4/2017, d’indústria de les Illes Balears,
estableix com un dels sectors industrials de l’arxipèlag les
activitats industrials relatives a la construcció, la reparació i el
manteniment naval. L’article 9 de la mateixa Llei d’Indústria
estableix que la política industrial de les Illes Balears ha d’anar
dirigida a actuacions com: reforçar la cohesió econòmica i
social i contribuir a la creació i al manteniment de l’ocupació;
modernitzar el model productiu de les Illes Balears i
incrementar-ne la competitivitat; avançar en el procés
d’internacionalització de la indústria; fomentar la implantació
i la creació d’empreses, i prevenir les deslocalitzacions.
El sector nàutic és un dels sectors industrials on les Illes
Balears són més competitives i on les circumstàncies de la
insularitat no presenten desavantatges destacats, per això ha
estat un sector que el mateix Govern de les Illes Balears al seu
Pla d’Indústria ha considerat prioritari i ha apostat per la
creació d’un clúster nàutic. El mateix sector nàutic considera
que l’impacte econòmic d’aquesta indústria només al port de
Palma arriba als 300 milions d’euros, havent-hi augmentat les
empreses reparadores a Balears que han passat de 180 el 2008
a més de 670 el 2021 amb un increment dels professionals que
han passat de 500 a 3.000 en aquest període. Es calcula que el
sector nàutic genera el 3% del Producte Interior Brut de
Balears. Les Illes Balears per la seva situació geogràfica, per
les seves comunicacions, per l’atractiu de les seves aigües i
costes reuneix unes circumstàncies que ens fan especialment
atractius en l’àmbit de la nàutica.
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La indústria nàutica és desestacionalitzadora, ja que té
molta més activitat a l’hivern que a l’estiu.
A més, diversifica l'economia, potencia el sector industrial
o productiu i genera ocupació de qualitat, perquè requereix
operaris i tècnics amb formació i amb una retribució que se
situa clarament per damunt la mitjana balear.
A ningú no se li escapa que la indústria nàutica requereix
espais adequats i que té una íntima relació amb el domini
públic portuari, ja que per la seva pròpia naturalesa són moltes
les empreses que totalment o en part han de tenir les seves
instal·lacions als ports. Per això es requereix que tant
l’Autoritat Portuària de Balears, on s’ha de recordar que el
Govern balear és determinant pel nomenament del seu
president i, ja que forma part del Consell d’Administració, com
Ports IB
tenguin el compromís d’accelerar les tramitacions dels diferents
expedients d’autorització i concessió d’espais i donar seguretat
i certesa a les empreses balears. A més, per donar continuïtat a
les empreses del sector i garantir una orientació correcta i a
llarg termini de la política industrial les autoritzacions i
concessions no només han de tenir en compte els cànons o
preus que abonin els adjudicataris sinó que s’han d’anar
introduint altres elements a valorar lligats a la qualitat, a la
innovació, a l’enfortiment del clúster...
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat a realitzar les modificacions normatives i
operatives que assegurin un funcionament més àgil dels serveis
administratius associats a la planificació dels ports i a
l’autorització i la concessió de títols d’ocupació als ports.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a
accelerar la tramitació i la resolució dels procediments
d’autorització i concessió, tot garantint que en cas de trasllats
d’ubicació i altres obres que puguin afectar l’exercici de
l’activitat nàutica industrial aquestes autoritzacions i
concessions es dictin amb l’antelació necessària per poder
executar les obres amb el màxim de seguretat i la manco
afectació possible a l’activitat industrial.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a donar
un pes determinant en l’atorgament d’ocupacions d’espais
portuaris a criteris no només econòmics com poden ser la
potenciació del clúster nàutic, la qualitat, la innovació, la
continuïtat i tradició empresarial, la generació d’ocupació de
qualitat o d’altres de similars.
Palma, 2 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Maria Antònia Sureda i Martí
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C)
RGE núm. 5196/22, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a actualització
urgent dels mòduls de concert dels centres docents
educatius concertats, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura (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'Educació, Recerca i Cultura, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: L’ensenyament educatiu
concertat a Balears es troba en una situació econòmica
insostenible derivada de la congelació des de 2008 dels mòduls
de concert que no li permeten cobrir les despeses de
funcionament dels seus centres, per aquest motiu es fa necessari
que es debati i voti aquesta iniciativa el més aviat possible.
L’ensenyament educatiu concertat a Balears concentra quasi
el 40% de tot l’alumnat de les Illes Balears.
Cada any en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’estableix una partida destinada
a sufragar les despeses de funcionament dels centres educatius
concertats, anomenats mòduls de concert. Aquesta assignació
es troba congelada des de l’any 2008. És a dir, fa catorze anys
que aquesta partida no s’actualitza malgrat que el preu dels
serveis com ara l’electricitat no han deixat de pujar; el que
suposa, ja des de fa molts anys, que amb aquesta assignació
congelada des de 2008 no es puguin cobrir les despeses de
funcionament dels centres. Aquesta falta de recursos s'ha anat
suplint amb el que els centres recapten dels serveis
complementaris, com ara les activitats extraescolars o altres
ingressos i aportacions. En el cas dels centres concertats
religiosos, també han rebut ajudes de les congregacions.
S’estima que amb la congelació dels mòduls de concert, els
centres educatius concertats han deixat de rebre
aproximadament sis milions d'euros. A aquesta xifra s'haurien
d'afegir noves despeses que han anat sorgint durant els últims
catorze anys, com ara el manteniment de desfibril·ladors, la
creació de plans d'igualtat, la protecció de dades o la
digitalització de les aules, entre altres.
Els representants de l’ensenyament concertat fa anys que
reclamen una actualització dels mòduls de concert que els
permeti cobrir les despeses de funcionament dels centres
educatius concertats.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar els mòduls de concert de
l’ensenyament educatiu concertat per tal de permetre als centres
cobrir les seves despeses de funcionament. Aquesta
actualització ha de tenir en compte dos aspectes, per una banda,
l'increment de l'IPC d'aquests darrers anys des de 2008 que
suposa un acumulat del 23%, i per altra banda, ha d'incloure la
quantia de les noves despeses que els centres han d’assumir i
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que no estaven contemplades l’any 2008, com ara el
manteniment de desfibril·ladors, la creació de plans d'igualtat,
la protecció de dades o la digitalització de les aules, entre
altres.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un calendari d’actualització dels mòduls
de concert de l’ensenyament educatiu concertat.
Palma, 15 de juny de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 5202/22, dels Grups Parlamentaris Socialista
i MÉS per Mallorca, relativa a promoció dels drets humans
dels pobles indígenes i tribals des de la cooperació per al
desenvolupament, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
Avui, a tot el món, existeixen almenys 5.000 grups
indígenes i tribals compostos per 370 milions de persones i
constitueixen, d'acord amb Amnistia Internacional, al voltant
d'un terç dels 900 milions de persones que viuen en extrema
pobresa en les zones rurals del món.
Reconeixent la seva gran diversitat, els pobles indígenes i
tribals, actuant com a «guardians», «custodis» o «vetlladors» de
les terres per a la següent generació, solen compartir un valor
clau: l'estreta relació entre la seva identitat, el seu estil de vida
i les seves terres. Perdre-les implica perdre la seva identitat i
veure's desposseïts de la seva sobirania i dels mitjans que
possibiliten la seva vida i que contribueixen a la a la cooperació
i comprensió intercultural de la humanitat i a la sostenibilitat
ambiental del planeta. En molts llocs i gràcies a les seves
reivindicacions i lluita permanent, la pertinença de la terra fins
i tot ha estat reconegut com a dret col·lectiu de les comunitats.
A fi de garantir l'exercici ple dels drets dels pobles
originaris, el 25 de setembre del passat any 2019, el Parlament
Centroamericà, «considerant que els Pobles Indígenes i
Afrodescendientes són víctimes de manifestacions de racisme
i discriminació racial estructural; que tenen els més baixos
indicadors de desenvolupament humà, viuen en situacions de
pobresa, extrema pobresa, desnutrició infantil i desigualtat
social», va promulgar la «Declaració sobre els Drets dels
Pobles Indígenes i Afrodescendents de Centreamèrica, ístmica
i insular (AP/1397-310/2019)» en la qual insten en manera
imperativa a superar tals realitats «per enfortir la pau, la
democràcia, el desenvolupament sostenible i la tolerància a la
diversitat social i cultural».
Així mateix, l'«Informe del Grup Interinstitucional i
d'Experts sobre els Indicadors dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible» de Nacions Unides, els 17

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seves
respectives metes aprofundeixen en la vertebració dels drets i
el benestar dels pobles indígenes i tribals: 156 de les 169 metes
estan estretament relacionades amb els drets humans, al mateix
temps que 73 d'aquestes metes estan vinculades, de manera
significativa, amb la Declaració de les Nacions Unides sobre
els Drets dels Pobles Indígenes.
Amb la promesa de «no deixar ningú enrere» i a
conseqüència de la participació activa dels pobles indígenes i
tribals en els processos que van donar com a resultat l'Agenda
2030, aquest marc es refereix explícitament als assumptes
relacionats amb el desenvolupament dels seus pobles i es
fonamenta en els principis d'universalitat, drets humans,
igualtat i sostenibilitat del medi ambient. Al seu torn, l'Agenda
2030 convoca als pobles indígenes a participar activament en
la implementació dels ODS i en el seguiment i la revisió dels
mateixos a nivell nacional i internacional.
Precisament, i referent a la defensa del medi ambient i
protecció de la biosfera, segons dades de l'ONU, els pobles
indígenes i tribals constitueixen una mica menys del 5% de la
població mundial, però salvaguarden el 80% de la biodiversitat
del món. No obstant això, les terres en les quals viuen els
pobles indígenes i tribals continuen sent apropiades, venudes,
llogades o simplement saquejades i contaminades per Governs
i empreses privades que amenacen la conservació dels
ecosistemes.
Tot això agreuja especialment la situació de les dones i
nenes que sofreixen dobles i múltiples discriminacions entre les
quals calen destacar per raó d'ètnia, cultural, edat o ubicació en
zones aïllades o rurals. Segons l'informe «Els pobles indígenes
i el canvi climàtic» de l'OIT, les dones i les nenes indígenes
exerceixen un paper decisiu en els mitjans de vida tradicionals
i no tradicionals, en el treball no remunerat de cura de persones
i en la seguretat alimentària. Fruit de la creixent inseguretat, de
l'espoli dels seus mitjans de vida i de la destrucció de les seves
terres, moltes es veuen obligades a fugir i buscar treball en
l'economia informal, assumint el treball agrícola assalariat en
les zones rurals o el treball domèstic en les zones urbanes.
D'aquesta manera, l'emergència climàtica amenaça a
aprofundir en la situació de múltiples discriminacions de moltes
dones indígenes que, al mateix temps que suporten
simultàniament la càrrega de generar ingressos, realitzar les
activitats tradicionals i ocupar-se de les feines de casa,
sofreixen una major exposició a situacions de marginació,
exclusió social i econòmica, discriminació i concentració en
ocupacions propenses a condicions de treball precàries,
explotació i violacions de drets laborals, marginació i violència
de gènere.
Amb tot, l'emergència sanitària ocasionada per la
propagació de la COVID-19 ha vingut a agreujar les dificultats
dels grups indígenes i tribals. D'acord amb el Departament
d'Assumptes Econòmics i Socials de Nacions Unides, a més de
la pobresa i l'estat de salut subjacent, molts pobles indígenes
viuen en comunitats aïllades o remotes, on els serveis d'atenció
de la salut són difícils d'aconseguir o simplement no existeixen.
Per això, es fa necessari que el conjunt d'actors que
componen la cooperació espanyola prestin especial atenció i
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contribueixin a la promoció internacional dels drets de les
poblacions indígenes i tribals del món.
Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignant
presentam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a desenvolupar coordinadament
les següents accions:
1. Enfortir els projectes de Cooperació Internacional al
Desenvolupament que tinguin com a finalitat la promoció dels
drets humans dels Pobles Indígenes i Tribals, possibilitant el
seu apoderament i garantint la seva capacitat d'agència sobre
les terres, territoris i béns naturals que històricament
posseeixen, han posseït o fan part del seu hàbitat natural.
2. Reforçar els projectes amb població indígena i tribal que
possibilitin un aprenentatge mutu, intercultural i basat en un
enfocament de drets humans, a fi que puguin desenvolupar les
seves pràctiques de respecte i protecció del medi ambient en
benefici de les seves comunitats i garantint l'exercici de les
seves pràctiques sense ingerències, racisme, ni discriminació
contra la seva cultura ni tradicions.
3. Aprofundir en la incorporació dels enfocaments de gènere i
diversitat en els projectes de Cooperació Internacional al
Desenvolupament amb les comunitats indígenes i tribals, amb
la finalitat d'empoderar i garantir la plenitud de drets d'aquelles
persones en situació de major vulnerabilitat com ho són les
dones i nenes, les persones racialitzades i els que sofreixen de
discriminació, exclusió o violència estructural per raó de la
seva
orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, edat o
qualsevol altra circumstància personal o social.
4. Garantir, durant l'emergència sanitària, la plena mobilització
i reorientació de recursos i instruments adoptant mesures
específiques per a la incorporació dels enfocaments diferencials
i de drets, tal com s'estableix en l'Estratègia de la Cooperació
Espanyola amb els Pobles Indígenes (ECEPI).
5. Promoure en el marc de les bones pràctiques de la
diplomàcia entre els estats, un diàleg amb els seus homòlegs
llatinoamericans orientat a aconseguir una major implicació i
compromís amb els drets humans individuals i col·lectius, així
com amb l'atenció i protecció de la vida digna dels pobles
indígenes.
Palma, 14 de juny de 2022
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort
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E)
RGE núm. 5211/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no-aplicació de l'impost aeri mediambiental a
l'arxipèlag balear, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que les
mesures que preveu aquesta iniciativa es puguin aplicar el més
aviat possible i evitar els efectes negatius d'aquest nou impost
sobre l'economia i el teixit productiu de les Illes Balears.
Atès el document sotmès a tràmit de consulta publica prèvia
emès pel Ministeri d’Hisenda, sobre la implantació d’un impost
que gravi l’ús dels transport aeri de data 28.2.20, s’estableix
que es considera precís adoptar els oportuns instruments
econòmics per a internalitzar les externalitats negatives que
provenen del transport aeri. Es considera necessari fomentar
entre els usuaris la utilització d’altres mitjans de transport més
respectuosos amb el medi ambient; i que a més, amb aquest
impost l’Estat disposaria d’una recaptació extra a utilitzar per
a reduir la càrrega d’altres imposts més distorsionant,
aconseguint així un benefici addicional en termes de benestar.
Atès que al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
del Govern Central, aprovat pel Consell de Ministres el 13.4.21
i presentat a continuació pel president Sánchez, s’assumeix
davant la Comissió Europea la determinació de l’Executiu
socialista de dur endavant la seva proposta d’implantar un nou
impost específic als bitllets d’avió.
Atès el Llibre Blanc encarregat a un conjunt d’experts per
la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, al qual s’articula
una reforma tributària que encarirà, encara més, la mobilitat
aèria i marítima dels passatgers amb dues noves mesures
fiscals: l’impost al combustible i la taxa sobre el bitllet.
Atesa la preocupació generalitzada que va sorgir des de la
ciutadania i els sectors productius, el Govern Balear va
manifestar que per justícia els territoris insulars haurien de ser
els darrers als que els pogués afectar i el Govern central va
manifestar que era un impost interessant encara que no va
aclarir si afectaria o no els territoris insulars. Els experts van
anunciar també, que un impost d’aquesta mena a territoris
insulars turístics seria un problema de primera magnitud.
Des del principi el Partit Popular ha manifestat el seu
posicionament en contra d’aquest impost que grava el transport
aeri i marítim i ha anat presentant diverses iniciatives al
Parlament de les Illes Balears.
En data 29.1.20 el Grup Parlamentari Popular va presentar
la Proposició no de llei RGE núm. 1990/20. En data 20.5.21 la
Proposició no de Llei RGE núm. 5074/21 de rebuig a la taxa
aèria, iniciatives de rebuig de la nova taxa aèria que instaven
els Governs central i balear que les Illes Balears no quedessin
afectades, ja que castigaria els ciutadans de Balears,
discriminant-los respecte dels de la península, a més d’atacar
directament la competitivitat del nostre sector empresarial i
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productiu en general i del turístic en particular, implicant un
atac a Baleares com a destinació turística.
També en data 10 de març passat es va debatre a la
Comissió de Turisme i Treball, la Proposició no de llei RGE
núm. 469/2022 de data 27.1.22 del Grup Parlamentari Popular
de mesures per a impulsar el transport aeri i el turisme, on es
recollia, a més d’altres punts, instar el Govern central a
descartar absolutament, en el context de la pandèmia, qualsevol
iniciativa dirigida a establir i aplicar un imposts al combustible
aeri, que es pogués traduir de manera automàtica en una mesura
dissuasiva per viatjar, un encariment dels bitllets, perjudici als
usuaris, reduir la demanda i la recuperació econòmica i que
pogués danyar especialment als territoris insular que es
dediquessin al turisme, com era el cas de les Illes Balears.
Des del Partit Popular considerem que és el pitjor moment
per establir nous imposts als ciutadans i les empreses, no
únicament a Balears sinó a tota Espanya, quan la inflació està
per damunt del 8%. Es el moment de reduir càrregues i facilitar
la recuperació de les famílies i del teixit productiu.
En el marc del Pacte Verd Europeu, al Parlament Europeu
s’estan modificant una sèrie de reglaments del paquet “Objectiu
55”, entre els quals es troba la modificació de la directiva
2003/87 sobre comerç de drets de emissió.
El Parlament Europeu ha reconegut recentment la necessitat
d’establir compensacions justes per a les empreses situades a
les illes europees pel major cost que suposa la insularitat, com
ara la doble o triple insularitat, la dependència de transport
marítim i aeri, la desconnexió física del continent, els costs
d’exportació i importació o les dificultats pel mercat laboral,
que han de ser tinguts en compte.

renovació de flotes, mes eficiència. Com també així s’ha
manifestat el sector turístic o associacions de consumidors a
nivell nacional i Balears.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern central a treballar per donar resposta al fet
que els territoris insulars, independentment que tinguin la
consideració d’ultraperifèrics o no, com és el cas concret de les
Illes Balears, no disposen de cap altra mitjà de transport, fora
del transport aeri i el marítim, per la qual cosa la seva situació,
també ha de ser tractada de manera diferencial i equiparable a
la de l'arxipèlag canari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat i davant les instàncies de la Unió Europea
que corresponguin, per tal que el nou impost mediambiental al
transport aeri no sigui d’aplicació a les rutes entre illes, rutes
aèries nacionals i internacionals amb l’arxipèlag balear, a fi
d’evitar un perjudici als residents a l’arxipèlag respecte dels
residents a la península, a més de comprometre directament la
competitivitat del nostre sector empresarial i productiu en
general i del turístic en particular.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures per reivindicar les mateixes
exempcions en l’aplicació de la taxa verda europea que les Illes
Canàries i/o sumar-se a les iniciatives promogudes front la UE
per les Illes Canàries a fi de reivindicar les mateixes
exempcions fiscals aplicables en el transport aeri i marítim.

Hem vist com les regions ultraperifèriques de la UE han
aconseguit de la Comissió quedar exemptes fins al 2030 en les
connexions amb els seus respectius estats membres, de l’impost
mediambiental que gravarà el combustible del avions. En el cas
de l’arxipèlag canari com a regió ultraperifèrica, ja han
manifestat que no ho consideren suficient, i continuen treballant
i fent propostes per aconseguir que tampoc no afecti els vols
interilles i els internacionals i que a més sigui per més temps.

Palma, 15 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
Les Illes Canàries i les Illes Balears comparteixen
singularitats consubstancials per raó de la seva insularitat i
inherents a la condició de destinació turística de primer ordre
internacional. La mobilitat dels seus residents i de la de qui les
visita, constitueixen drets a protegir front a qualsevol element
que posi en risc la igualtat de transit i la competitivitat entre
destinacions.
Per tant, per a les nostres illes un nou impost aeri i marítim
seria molt injust i afectaria de manera molt greu els ciutadans,
que no comptem amb cap altra alternativa per viatjar fora dels
nostres territoris, com també el teixit productiu i en concret el
turisme, i més quan ja hem patit el fet de posar en dubte el
caràcter de necessitat que té la connectivitat aèria a Balears.
Cal recordar també els col·lectius posicionats en contra com
ALA o IATA que proposen altres solucions per combatre el
canvi climàtic en lloc d’establir un impost com aquest, com ara

RGE núm. 5247/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a major dotació de mitjans personals i materials
dignes per a l'atenció judicial a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular 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: Donada la importància
de les mesures proposades que ajudarien a pal·liar la situació
de saturació que pateix l'Administració de Justícia a les Illes
Balears, amb més de 70.000 assumptes judicials pendents de
resoldre i 150.000 persones amb un problema greu pendent de
resolució judicial, es fa del tot imprescindible i urgent que el
Parlament de les Illes Balears adopti les resolucions proposades
el més aviat possible.
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El passat 15 de juny de 2022 va comparèixer a la Comissió
d'Assumptes Institucionals el Sr. Carlos Gómez Martínez,
president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
per presentar la Memòria judicial. En aquesta compareixença
es varen tornar constatar les greus necessitats del sistema
judicial a la nostra comunitat a causa de la falta d'inversió per
part del Govern de l'Estat, així com a la complaença i la
tolerància injustificable del Govern de les Illes Balears.
Actualment hi ha pendents de resoldre més de 70.000
assumptes judicials i 150.000 persones tenen un problema greu
pendent de resolució judicial, amb el que la taxa de cogestió
judicial és 6 dècimes superior a la mitjana d'Espanya, una cosa
intolerable per a l'atenció de qualitat a les nostres illes, el que
ocasiona angoixa i preocupació a la ciutadania en un servei
essencial com el judicial.
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Balears en general, i a prioritzar el nou edifici judicial de
Manacor, així com el nou edifici judicial de Ciutadella.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar la viabilitat d'implantar un cicle de
formació professional especialitzat en Administració de
Justícia, per facilitar la preparació d'aspirants i la cobertura de
places vacants a les plantilles de personal de l'Administració en
els jutjats de les Illes Balears.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar als diputats i diputades del Parlament
de les Illes Balears tota la informació en relació amb les
actuacions o els avanços que es facin en relació amb tots els
punts anteriors, en el termini màxim de sis mesos.
Palma, 17 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Tot això dificulta el compliment del dret de la ciutadania
balear a la tutela judicial efectiva dels jutges i tribunals en
l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que en cap
cas no es produeixi indefensió, tal com estableix l'article 24 de
la Constitució Espanyola; i en el marc del dret a la igualtat de
tots els espanyols davant la llei que proclama l'article 14 de la
Carta Magna.
Per tot això, el Grup parlamentari Popular presenta la
següent

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ser reivindicatiu davant el Ministeri de Justícia
del Govern estatal socialista del Sr. Pedro Sánchez, i a exigint
la dotació de mitjans personals i materials dignes per a l'atenció
judicial a les nostres illes, amb garantia d'igualtat a altres
comunitats autònomes i qualitat en la prestació d'un servei
públic imprescindible.
Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficient
inversió estatal en el servei judicial de les Illes Balears, tant en
infraestructures judicials com en la plantilla de personal de
Justícia, que situa en posició discriminatòria l'atenció judicial
a la ciutadania balear i reclama una partida pressupostària
suficient en els pròxims pressupostos generals de l'Estat al
Govern del Sr. Sánchez.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a prioritzar la posada en
marxa de dos nous jutjats de Violència de Gènere i dos nous
jutjats contenciosos administratius, de manera urgent i en tot
cas en el termini màxim d'un any.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a dotar de tots els mitjans
materials i personals necessaris els jutjats i tribunals radicats a
les Illes Balears, conforme es detalla a la Memòria del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, i específicament a la cobertura
de dues places de magistrat/a a la Secció Civil de l'Audiència
Provincial.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a implicar-se en la
modernització de les infraestructures i els edificis judicials de

RGE núm. 5148/22, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
president del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de les
Illes Balears, per tal d'acomplir l'obligació de l'article 7.4
de la Llei de canvi climàtic.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent del president del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de
les Illes Balears, Pau de Vilchez, per tal d'acomplir l'obligació
de l'article 7.4 de la Llei de canvi climàtic.
Motivació del procediment d'urgència: Una vegada feta la
presentació oficial de l'informe pel Comitè d'Experts al Govern
el dia 13 de juny, com a part de l'inici del procés d'escolta i
participació per a l'elaboració del Pla de Transició Energètica,
s'entén urgent la compareixença. L'elaboració del Pla de
Transició Energètica és una tasca urgent prevista a la Llei de
canvi climàtic, per la qual cosa cal completar l'obligació
continguda en l'article 7.4 de la Llei de canvi climàtic de
lliurament de l'informe al president del Parlament, i sent el més
encertat que totes les institucions estiguin al dia del seu
contingut al mateix temps, en aquest cas, amb una
compareixença urgent del Comitè d'Experts a la Comissió de
Medi Ambient.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 5248/22, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre les mesures que s'han
pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació
del Sistema de Salut de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les contínues
informacions en relació amb les mancances del sistema sanitari,
amb suspensions de intervencions i tractaments, llistes d'espera
desmesurades, manca de personal i de mesures de
fidelitzadores que fan que la càrrega de treball sigui excessiva
i generi una major saturació del sistema. Tot plegat ens porta a
una situació dramàtica i d'extrema gravetat del sistema sanitari
públic a les Illes Balears i per tant requereix de les conseqüents
explicacions per part de la consellera quant a les mesures que
ha pres o pensa prendre en un futur immediat per abordar la
situació.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves
mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació
pública de les Illes Balears. Convocatòria de sessió
extraordinària i habilitació dels dies necessaris (RGE núm.
5278/22).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.78,
de 16 de juny de 2022, el Decret llei 6/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 17/2003, de 13 de juny, de noves
mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública
de les Illes Balears, acorda, conformement amb els articles 49.2
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament de la cambra, de preveure’n el debat i la votació de
totalitat per a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació.
Així mateix, de conformitat amb l'article 71.2 del
Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, s'habiliten els dies necessaris i es convocarà,
oportunament, sessió extraordinària i per tal de dur a terme la
validació o la derogació del decret llei esmentat.

Ordre de Publicació
B)
Decaïment de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE
núm. 4738/22, per finalització del període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, conformement amb les Instruccions
relatives a la tramitació de preguntes d'iniciativa ciutadana,
declara decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel
ciutadà David Montoro González, relativa a síndic de greuges,
per haver finalitzat el període de sessions sense que cap diputat
o diputada l'hagi assumida.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent
en relació amb la sol·licitud d'una sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 5272/22, rectificat amb l'escrit RGE núm. 5298/22).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit els escrits
esmentats, presentat per 16 diputats i diputades adscrits als
Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes i Mixt, mitjançant el qual
se sol·licita la convocatòria d'una Diputació Permanent amb
l'ordre del dia següent:
Punt únic. Sol·licitud de sessió plenària extraordinària per
tal de substanciar les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5265, 5267, 5253, 5269,
5270, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263,
5264, 5266, 5254, 5268 i 5264/22.
Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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D)

F)

Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent
en relació amb l'escrit RGE núm. 5248/22.

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals amb un ordre del dia
determinat (RGE núm. 5074/22).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 5255/22/21, presentat per 12 diputats i diputades del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Sol·licitud de sessió extraordinària de la
Comissió de Salut per tal de procedir a la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum sobre les mesures
que ha pres o pensa prendre per abordar la dramàtica
situació del Sistema de Salut de les Illes Balears.

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de
sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals per tal de procedir a l'adopció
d'acord de la comissió de la sol·licitud de compareixença
urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, sobre
les gestions i actuacions com a conseqüència immediata del
tractat d'amistat entre Algèria i Espanya i, si n'és el cas,
substanciació de la compareixença (escrit RGE núm.
5074/22).

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud d'una sessió extraordinària de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals amb un ordre del dia
determinat (RGE núm. 5073/22).

G)

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una
sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals per tal de procedir a la
compareixença urgent de la consellera de Presidència per
explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la
suspensió del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria
(escrit RGE núm. 5073/22).

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de
sessions extraordinàries, per tal de procedir a l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei
RGE núm. 502/22, de modificació del Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits
per l'Estat.

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud de sessions extraordinàries amb un ordre del
dia determinat (RGE núm. 5112/22).
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H)

J)

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud d'una sessió extraordinària de la Comissió de
Salut amb un ordre del dia determinat (RGE núm.
5248/22).

Tramitació davant la Comissió d'Economia per a
l'Informe-Memòria anual 2021-2022 del Comitè d'Experts
per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes
Balears (RGE núm. 5110/22).

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 22 de juny de
2022, adopta formalment l'acord que el debat i les propostes de
resolució que es puguin presentar, si n'és el cas, en relació amb
l'Informe-Memòria anual 2021-2022 esmentat, admès a tràmit
per la Mesa de la cambra en sessió del proppassat dia 15 de
juny es tramitin davant la Comissió d'Economia.

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una
sessió extraordinària de la Comissió de Salut per tal de
procedir a la compareixença urgent de la consellera de Salut
i Consum sobre les mesures que ha pres o pensa prendre per
abordar la dramàtica situació del Sistema de Salut de les
Illes Balears.

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
I)
Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud d'una sessió plenària extraordinària amb un
ordre del dia determinat (RGE núm. 5272/22, rectificat
amb l'escrit RGE núm. 5298/22).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una
sessió plenària extraordinària per tal de substanciar les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
RGE núm. 5265, 5267, 5253, 5269, 5270, 5256, 5257,
5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5266, 5254,
5268 i 5264/22.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveu titular i portaveu suplent del Grup
Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5201/22,
del Grup Parlamentari Mixt, i resta assabentada que, a partir
del proper dia 1 de juliol el portaveu titular del Grup
Parlamentari Mixt serà el diputat Josep Castells i Baró, i el
suplent, el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Canvi de membre titular i suplent a la Diputació
Permanent per part del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5205/22,
del Grup Parlamentari Mixt, i resta assabentada que, a partir de
dia 15 de juny el membre titular del Grup Parlamentari Mixt a
la Diputació Permanent serà el diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, i el suplent, el diputat Josep Castells i Baró.
Palma, a 22 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
C)
Resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears per la qual es nomena un nou membre del tribunal
de les proves selectives per a l’ingrés, per torn lliure, d’una
plaça de lletrat o lletrada del Parlament de les Illes Balears.
Atès que en data 21 de juny de 2022, es va constituir el
tribunal de les proves selectives esmentades a l’enunciat, i se’n
va abstenir un dels membres suplents, d’acord amb l’article 8.1
en relació amb el 7.2 del Reglament de composició i
funcionament dels tribunals qualificadors i dels comitès tècnics
de valoració del Parlament de les Illes Balears, correspon a la
Mesa del Parlament completar aquest tribunal mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
de la resolució per la qual es nomena el nou membre, en aquest
cas, suplent que ha de substituir el membre que ha perdut
aquesta condició.
Per aquest motiu, havent estat informada la Mesa del
Parlament en sessió de dia 22 de juny de 2022, dict la següent
Resolució
1. Es nomena el Sr. Jaume Ramon i Maimó, advocat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com a membre suplent
de la persona designada com vocal 4 del tribunal de les proves
selectives per a l’ingrés, per torn lliure, d’una plaça de lletrat o
lletrada del Parlament de les Illes Balears, atesa l’abstenció del
Sr. Pere Fullana i Barceló, advocat de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
2. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, dia 22 de juny de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 158, de 3 de juny
de 2022.
- Pàg. 8965 i 9001. Informació, apartat B)
On diu: Admissió del Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 17/2003, de 26 de novembre, de
règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les
Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del
servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa (RGE
núm. 4737/22).
Hi ha de dir: Admissió del Decret llei 5/2022, de 16 de
maig, de modificació de la Llei 7/2003, de 26 de novembre,
de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a
les Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació
del servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa
(RGE núm. 4737/22).
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