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H) RGE núm. 5656/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius pels quals no
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ampliació de l'EDAR de Sant Lluís. 9447

P) RGE núm. 5668/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a redacció de projectes refosos
d'emissaris a Menorca (Cala En Porter, Ciutadella sud, Sant Lluís i Binidalí). 9448
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V) RGE núm. 5699/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a competència digital
docent. 9449

W) RGE núm. 5735/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a monitor d'habitatge.
9449

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5729/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la sanitat
pública a Eivissa i Formentera. 9449

B) RGE núm. 5730/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negativa de la Direcció
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C) RGE núm. 5731/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió de les Illes
Balears de les ajudes al transport públic anunciades pel president del Govern de l'Estat. 9450

D) RGE núm. 5732/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de xoc del Govern central per
combatre la inflació. 9450
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E) RGE núm. 5733/22, 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. 9450

F) RGE núm. 5737/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equitat en el
Sistema Públic de Salut de les Illes Balears. 9450

G) RGE núm. 5738/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes al transport
públic anunciades per Pedro Sánchez i l'exclusió de les Illes Balears. 9450

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5695/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a concòrdia i reconciliació entre espanyols, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 9451

B) RGE núm. 5696/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a EBAU única, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura. 9455

C) RGE núm. 5716/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de l'Energia, davant la
Comissió d'Economia. 9456

D) RGE núm. 5719/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per una via verda d'Alaró a Consell més
respectuosa amb el paisatge, l'agricultura, el patrimoni i el senderisme, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

9457

E) RGE núm. 5720/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per una política de transport ferroviari que no
discrimini Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència). 9458

F) RGE núm. 5734/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desplegament
reglamentari de la Llei d'FP, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 9459

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 6030/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a discriminació lingüística a la botiga H&M. 9459

B) A la Pregunta RGE núm. 7603/21, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protecció de les modalitats insulars previstes a l'article 35 de l'estatut d'Autonomia. 9459

C) A la Pregunta RGE núm. 9750/21, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a retard del servei de mamografia d'ençà que va començar la pandèmia. 9460

D) A les Preguntes RGE núm. 9754 a 9863/21, presentades per la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cobertura donada mitjançant el programa de detecció de càncer de mama durant el mesos de gener a desembre del
2020, a cobertura donada mitjançant el programa de detecció de càncer de mama durant el mesos de gener a octubre del 2021, a
participació en el programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del 2020, a participació en el
programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a octubre del 2021, a demora en el biòpsies dutes a terme en el
programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del 2020, a demora en el biòpsies dutes a terme en el
programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a octubre del 2021, a temps d’espera de radiologia intervencionista
en el marc del programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del 2020, a temps d’espera de radiologia
intervencionista en el marc del programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a octubre del 2021, a temps des de
la radiografia fins a la primera visita en el marc del programa de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del
2020, a temps des de la radiografia fins a la primera visita en el marc del programa de detecció de càncer de mama durant els mesos
de gener a octubre del 2021. 9460

E) A la Pregunta RGE núm. 10024/21, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla plurianual que faci possible la construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn Gran. 9461

F) A les Preguntes RGE núm. 14529 a 14531/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a alumnes amb PCR positiva, alumnes en quarantena, aules confinades i centres afectats per COVID, a docents amb
PCR positiva, docents en quarantena, docents amb baixa mèdica per malaltia comuna i a personal no docent als centres educatius amb
PCR positiva, en quarantena i personal no docent amb baixa mèdica per malaltia comuna. 9461

G) A la Pregunta RGE núm. 318/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a caigudes dels diferents sistemes informàtics en els hospitals de la comunitat autònoma i atenció primària. 9461
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H) A la Pregunta RGE núm. 320/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades compromeses pels ciberatac a l'Ibsalut. 9462

I) A la Pregunta RGE núm. 321/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de l'Ibsalut per mantenir la seguretat a la xarxa informàtica. 9462

J) A la Pregunta RGE núm. 322/22, presentada per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions efectuades per tal d'evitar un nou atac informàtic a l'Ibsalut. 9462

K) A la Pregunta RGE núm. 390/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a aplicació NIRA, per a la notificació i el registre d'agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de salut
de les Illes Balears. 9462

L) A la Pregunta RGE núm. 524/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cribratge de càncer de còlon des del servei públic de salut de les Illes Balears (2). 9463

M) A la Pregunta RGE núm. 815/22, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recaptació del cànon de sanejament (II). 9463

N) A les Preguntes RGE núm. 1040 i 1041/22, presentades pel diputat Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recaptació del cànon de sanejament d'aigua a les Illes Balears els anys 2020 i 2021. 9464

O) Rectificació de la resposta a la Pregunta RGE núm. 1313/22, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a la valoració i resolució de l'expedient de discapacitat a Mallorca a data 15 de febrer
de 2022. 9465

P) A la Pregunta RGE núm. 2237/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nivell de coneixements de llengua catalana que té el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura. 9465

Q) A la Pregunta RGE núm. 2710/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a caducitat de la declaració d'interès autonòmic de l'Institut de Son Ferriol. 9465

R) A la Pregunta RGE núm. 2711/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions dutes a terme pel Govern des de la declaració d'interès autonòmic de l'institut d'ensenyament de Son
Ferriol. 9465

S) A la Pregunta RGE núm. 3246/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de xoc per reduir dràstricament les llistes d'espera. 9465

T) A la Pregunta RGE núm. 3309/22, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a revisió dels contractes dels usuaris dels pisos de l'IBAVI. 9466

U) A les Preguntes RGE núm. 3333 a 3335/22, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pla per definir les necessitats del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1 a 3). 9466

V) A la Pregunta RGE núm. 3336/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a segon centre de salut Ciutadella. 9466

W) A la Pregunta RGE núm. 3337/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consulta amb diferents organismes sobre el futur del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 9466

X) A la Pregunta RGE núm. 3340/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incorporació de més professionals al centre de salut de Ciutadella. 9466

Y) A la Pregunta RGE núm. 3410/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de
generació d'energia a partir de fonts renovables en tramitació a Menorca. 9467

Z) A la Pregunta RGE núm. 3411/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de
generació d'energia a partir de fonts autoritzats i en funcionament a Menorca. 9467

AA) A la Pregunta RGE núm. 3460/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les
platges l'any 2019. 9468
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AB) A la Pregunta RGE núm. 3461/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les
platges l'any 2018. 9468

AC) A la Pregunta RGE núm. 3462/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'informes desfavorables emesos per la Conselleria de Medi Ambient des de maig de 2015 en relació amb
les instal·lacions de temporada a les platges. 9468

AD) A la Pregunta RGE núm. 3466/22, presentada pel diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a impacte territorial DL 9/2020. 9468

AE) A la Pregunta RGE núm. 3485/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a estudis o informes de la situació o de resultats de la minva de serps invasores a Eivissa i a
Mallorca. 9469

AF) A la Pregunta RGE núm. 3488/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a col·laboracions del COFIB amb associacions o federacions en relació amb el control de les serps
invasores a Mallorca. 9469

AG) A la Pregunta RGE núm. 3516/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ingressos de l'exercici 2021 dels comptes de la CAIB procedents de la recaptació de tributs. 9470

AH) A la Pregunta RGE núm. 3679/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació enfront de la grip a les Illes Balears. 9470

AI) A la Pregunta RGE núm. 3748/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones que els anys 2021 i 2022 s'han pogut acollir als beneficis fiscals a l'IRPF per eficiència
energètica. 9471

AJ) A la Pregunta RGE núm. 3767/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del vídeo promocional sobre els cursos de capacitació a Policies Locals. 9471

AK) A la Pregunta RGE núm. 3768/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació de policies locals a les Illes Balears durant aquest estiu. 9471

AL) A la Pregunta RGE núm. 4112/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a directiu de l'Ibsalut que va contactar amb el despatx Lafuente per a la compra de material sanitari a l'empresa Ryan Holdings.

9471

AM) A la Pregunta RGE núm. 4113/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (1). 9471

AN) A la Pregunta RGE núm. 4114/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (2). 9471

AO) A la Pregunta RGE núm. 4115/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (3). 9472

AP) A la Pregunta RGE núm. 4116/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (4). 9472

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4117/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (5). 9472

AR) A la Pregunta RGE núm. 4118/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa PANAF Holding. 9472

AS) A la Pregunta RGE núm. 4119/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa PANAF Holding. 9472

AT) A la Pregunta RGE núm. 4121/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC EM 264/20. 9473
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AU) A la Pregunta RGE núm. 4122/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC EM 264/20. 9473

AV) A la Pregunta RGE núm. 4124/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd. Expedient SSCC EM 326/20. 9473

AW) A la Pregunta RGE núm. 4125/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd. Expedient SSCC EM 326/20. 9473

AX) A la Pregunta RGE núm. 4127/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM 325/20. 9473

AY) A la Pregunta RGE núm. 4128/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM 325/20. 9473

AZ) A la Pregunta RGE núm. 4130/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa AD AIR CARGO BUSINESS, SA. Expedient SSCC EM 309/20. 9474

BA) A la Pregunta RGE núm. 4133/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM 279/20. 9474

BB) A la Pregunta RGE núm. 4134/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM 279/20. 9474

BC) A la Pregunta RGE núm. 4136/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO. Expedient SSCC EM 224/20. 9474

BD) A la Pregunta RGE núm. 4137/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO. Expedient SSCC EM 224/20. 9474

BE) A la Pregunta RGE núm. 4139/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 223/20. 9474

BF) A la Pregunta RGE núm. 4140/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 223/20. 9475

BG) A la Pregunta RGE núm. 4142/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient SSCC EM 220/20. 9475

BH) A la Pregunta RGE núm. 4143/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient SSCC EM 220/20. 9475

BI) A la Pregunta RGE núm. 4145/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis contractats amb l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 192/20. 9475

BJ) A la Pregunta RGE núm. 4146/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades a l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 192/20. 9475

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5868/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, per retre comptes de l'informe elaborat per la Conselleria de Salut i Consum del Govern sobre el procés de vacunació contra
el SARS-Cov-2/COVID-19 a la comunitat autònoma; sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària i d'habilitació dels dies
necessaris. 9475

3.17. INFORMACIÓ

A) Admissió del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. Convocatòria
de sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris (RGE núm. 5691/22). 9476

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). 9476
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C) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 4296, 4410, 4405, 4407, 4409 i 4403/22. 9476

D) 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. 5740/22). 9476

E) Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb la sol·licitud d'una sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia
determinat (RGE núm. 5740/22). 9477

F) Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb la sol·licitud de sessions extraordinàries amb un ordre del dia determinat
(RGE núm. 5430/22). 9477

G) No-tramitació pel procediment de participació ciutadana per al Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport
de les Illes Balears. 9477



9432 BOPIB núm. 165 -  22 de juliol de 2022

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de juliol de 2022, d'acord amb el que disposa l'article
124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).

La Mesa acorda obrir un termini de 15 dies (que
finalitzarà dia 25 d'agost de 2022) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i un cop
transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació
d'esmenes (que finalitzarà dia 12 de setembre de 2022) i que
es tramitin davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra.
Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 20 de juliol de 2022, el procediment
de participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots
els grups, per la qual cosa no s'hi aplica aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 12 de
setembre.

Així mateix, s'acorda de trametre aquest projecte a la
Comissió General de Consells Insulars de composició
paritària Parlament-Consells Insulars, conformement amb
l'article 8.1.d) del Reglament de la dita comissió, per tal que
s'hi pugui posicionar mitjançant un acord de caràcter no
vinculant.

Palma, a 20 de juliol de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de
Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi

Ambient i Territori, en la sessió de dia 27 de juny de 2022

adoptà l’Acord següent:

16. Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei per la

qual es modifica la Llei 5/2002, de 26 de maig, per a la

conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència

exclusiva en matèria de “Protecció del medi ambient,

ecologia i espais naturals protegits, sense perjudici de la

legislació bàsica de l’Estat. Normes addicionals de

protecció del medi ambient” (article 30.46). D’acord amb

el que preveu l’article 149.1.23ª de la Constitució, l’Estat té

la competència de legislació bàsica sobre protecció del

medi ambient.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels

espais de rellevància ambiental (LECO) es va promulgar en

un context normatiu que a dia d’avui ha canviat

notablement. Amb posterioritat a aquesta l’han succeït

nombroses lleis sectorials relacionades directament o

indirectament amb la matèria, si bé la més destacable és la

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de

la biodiversitat, bona part de la qual té el caràcter de

legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i que

també ha estat modificada en diverses ocasions.

La denominada Estratègia de la Unió Europea sobre

biodiversitat 2030 (Estratègia de la UE sobre la

biodiversitat d’aquí a 2030. Reintegrar la naturalesa en les

nostres vides. Comunicació de la Comissió Europea de 20

de maig de 2020 – COM (2020) 380 final) és un pla ample

i ambiciós a llarg termini per protegir la naturalesa i

capgirar la degradació dels ecosistemes. El seu objectiu és 

situar la biodiversitat d’Europa en el camí de la recuperació

d’aquí a l’any 2030 en benefici de la naturalesa, les

persones i el clima. Per aconseguir aquest objectiu,

l’Estratègia estableix un marc exhaustiu de compromisos i

mesures per fer front a les principals causes de la pèrdua de

biodiversitat: els canvis en els usos del sòl i de la mar, la

sobreexplotació dels recursos naturals, el canvi climàtic, la

contaminació i les espècies exòtiques invasores. Els

objectius i els compromisos establerts per l’Estratègia UE

d’aquí a 2030 se situen en quatre àmbits principals: 1) Una

xarxa coherent d’espais protegits, 2) Un pal de recuperació

de la naturalesa de la Unió Europea, 3) Propiciar un canvi

transformador i 4) Un ambiciós pla mundial sobre

biodiversitat.

La modificació de la Llei 5/2005 pretén introduir una sèrie

de mecanismes orientats amb els principis i els objectius de

l’Estratègia UE 2030. Es tracta de mesures per tal de

reforçar el sistema actual de la LECO i garantir una gestió

i resposta eficaç davant les agressions al medi natural, per

exemple mitjançant la implantació d’un protocol de

bioseguretat, la creació del Catàleg d’espècies exòtiques

invasores de les Illes Balears, l’actualització del règim de

protecció cautelar existent, la creació d’un procediment

d’urgència per a la declaració d’un espai natural protegit, la

possibilitat d’adoptar mesures preventives per salvaguardar
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els valors naturals d’un determinat espai en perill  o

l’enfortiment dels mecanismes per garantir la restauració

ambiental d’una zona a conseqüència de la seva alteració,

entre d’altres. Amb tot, la proposta normativa pretén donar

un impuls per poder assolir amb èxit els objectius de

l’Estratègia 2030.

L’article 49 de la Llei 1/2019 preveu que el Govern ha

d’actuar, en l’exercici de la iniciativa legislativa, d’acord

amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,

seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i

simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica. Per

altra banda, el procediment d’elaboració normativa està

regulat als articles 53 i següents de la Llei 1/2019.

Mitjançant una resolució del conseller de Medi Ambient i

Territori de 8 de novembre de 2021 es va ordenar es va

ordenar la substanciació d’una consulta pública sobre la

modificació de la Llei 5/2002. Posteriorment, mitjançant

una resolució del conseller de 10 de desembre de 2021, es

va iniciar el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte

de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de

maig, per a la conservació dels espais de rellevància

ambiental (LECO). D’acord amb l’article 58 de la Llei

1/2019, es va dur a terme el tràmit d’informació pública (

BOIB núm.26, de 17 de febrer de 2022, així com de

participació i consulta. Així mateix, s’han emès els

informes preceptius previstos  a l’article 59 i s’ha elaborat

la Memòria de l’anàlisi de l’impacte normatiu, tal como

preceptua l’article 60 de la mateixa Llei.

Per tot l’anterior, d’acord amb l’article 43 i següents de la

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,

el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei per la qual es

modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la

conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO).

Segon. Trametre el Projecte de llei esmentat al

Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que

estableixen l’article 124 del Reglament de la càmera i la

instrucció vintena de les instruccions sobre el

procediment per a l’exercici de la iniciativa legislativa

del Govern, aprovades pel Consell de Govern de dia 28

de desembre de 2004.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la Presidenta.

Palma, a 27 de juny de 2022

Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA

LA LLEI 5/2005, DE 26 DE MAIG, PER A LA

CONSERVACIÓ DELS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA

AMBIENTAL (LECO)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei

orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en

matèria de «Protecció del medi ambient, ecologia i espais

naturals protegits, sense perjudici de la legislació bàsica de

l’Estat. Normes addicionals de protecció del medi ambient»

(article 30.46). D’acord amb el que preveu l’article 149.1.23a

de la Constitució, l’Estat té la competència de legislació bàsica

sobre protecció del medi ambient.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais

de rellevància ambiental (LECO) es va promulgar en un context

normatiu que a dia d’avui ha canviat notablement. Amb

posterioritat a aquesta l’han succeït nombroses lleis sectorials

relacionades directament o indirectament amb la matèria, si bé

la més destacable és la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del

patrimoni natural i de la biodiversitat, bona part de la qual té el

caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

Alhora, aquesta Llei ha estat modificada per les lleis següents:

la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses

lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les

activitats de serveis i el seu exercici, el Reial decret llei 8/2011,

d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors

hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de

deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats

locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la

rehabilitació i de simplificació administrativa, la Llei 11/2012,

de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi

ambient, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació

ambiental, la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es

modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni

natural i de la biodiversitat, la Llei 7/2018, de 20 de juliol, de

modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del

patrimoni natural i de la biodiversitat i el Reial decret llei

36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures

urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per

a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i

Resiliència.

També cal destacar, com a normativa posterior a la LECO

relacionada amb aquesta, la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per

la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de

participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi

ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE).

La Llei 5/2005 ha estat modificada en diverses ocasions: pel 

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per

impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes
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Balears, per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures

ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a

les Illes Balears; per la Llei 12/2014, de 16 de desembre,

agrària de les Illes Balears; per la Llei 12/2016, de 17 d'agost,

d'avaluació ambiental de les Illes Balears; per la Llei 9/2018,

de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17

d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears; per la Llei

8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les

Illes Balears; pel Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures

urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica

i la simplificació administrativa en l’àmbit de les

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els

efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; pel Decret llei

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del

territori de les Illes Balears; per la Llei 2/2020, de 15

d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls

de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en

l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per

pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 i,

finalment, pel Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual

s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de

l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a

l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda

social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa.

II

La denominada Estratègia de la UE sobre biodiversitat 2030

(Estratègia de la UE sobre la biodiversitat d'aquí a 2030.

Reintegrar la naturalesa en les nostres vides. Comunicació de

la Comissió Europea de 20 de maig de 2020 - COM(2020) 380

final) és un pla ample i ambiciós a llarg termini per protegir la

naturalesa i capgirar la degradació dels ecosistemes. El seu

objectiu és situar la biodiversitat d'Europa en el camí de la

recuperació d'aquí a l'any 2030 en benefici de la naturalesa, les

persones i el clima. Per aconseguir aquest objectiu, l'Estratègia

estableix un marc exhaustiu de compromisos i mesures per fer

front a les principals causes de la pèrdua de biodiversitat: els

canvis en els usos del sòl i de la mar, la sobreexplotació dels

recursos naturals, el canvi climàtic, la contaminació i les

espècies exòtiques invasores. Els objectius i els compromisos

establerts per l'Estratègia d'aquí a 2030 se situen en quatre

àmbits principals: 1) Una xarxa coherent d'espais protegits, 2)

Un pla de recuperació de la naturalesa de la Unió Europea, 3)

Propiciar un canvi transformador i 4) Un ambiciós pla mundial

sobre biodiversitat.

La modificació de la Llei 5/2005 pretén introduir una sèrie de

mecanismes orientats amb els principis i els objectius de

l'Estratègia 2030. Es tracta de mesures per tal de reforçar el

sistema actual de la LECO i garantir una gestió i resposta eficaç

davant les agressions al medi natural, per exemple mitjançant

la implantació d'un protocol de bioseguretat, la creació del

Catàleg d'espècies exòtiques invasores de les Illes Balears,

l'actualització del règim de protecció cautelar existent, la

creació d'un procediment d'urgència per a la declaració d'un

espai natural protegit, la possibilitat d'adoptar mesures

preventives per salvaguardar els valors naturals d'un determinat

espai en perill o l'enfortiment dels mecanismes per garantir la

restauració ambiental d'una zona a conseqüència de la seva

alteració, entre d'altres. Amb tot, la proposta normativa pretén

donar un impuls per poder assolir amb èxit els objectius de

l'Estratègia 2030.

Aquesta modificació no pretén ser una reforma global i

substancial, ni tampoc una reforma més, sinó més ben bé un

punt d'inflexió cap a una futura llei del patrimoni natural de les

Illes Balears. La regulació de la bioseguretat, la creació formal

d'una Xarxa d'espais naturals de les Illes Balears (XENIB), com

també la pretensió de crear un fons ambiental propi són

exemples que posen de manifest la necessitat de fer una passa

més cap a un model més autònom, eficaç i conservacionista.

La modificació de la Llei 5/2005 té una doble vessant. Per una

banda, es tracta d'una reforma eminentment tècnica, que es

materialitza principalment en la modificació dels procediments

d'elaboració i aprovació dels diferents instruments de

planejament ambiental (els plans d'ordenació dels recursos

naturals, els plans rectors d'ús i gestió, els plans de gestió

Natura 2000, etc.) i del procediment de declaració dels espais

naturals protegits. D'aquesta manera, la necessitat i oportunitat

de la proposta normativa passa per unificar, harmonitzar i

simplificar el règim jurídic aplicable a aquests tipus de

procediments; s’incorporen, a més, els principis i les directrius

de la normativa d'accés a la informació i participació pública en

matèria de medi ambient.

Aquest esforç per simplificar el règim actual passa també per

eliminar dues figures la finalitat de les quals la pràctica

administrativa ha demostrat que pot ser coberta per altres

d'existents. És el cas dels llocs d'interès científic i les

microreserves, figures la funció de les quals han vengut a ser

substituïdes per les àrees biològiques crítiques i pels diferents

plans recuperació, de conservació i de maneig d'espècies

incloses en el Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial

protecció, regulades en el Decret 75/2005, de 8 de juliol.

Per l'altra banda, s'introdueixen tota una sèrie de mecanismes

de diferent naturalesa, tals com la creació del Catàleg

d'espècies exòtiques invasores de les Illes Balears, la creació

d'un règim de protecció preventiva, l'impuls de la restauració

ambiental, l'extensió de l'aplicació del règim de protecció

cautelar actual (article 8 de la Llei 5/2005) a les figures

europees de la Xarxa Natura 2000 (llocs d'importància

comunitària -LIC- i zones d'especial protecció per a les aus

-ZEPA-) o la creació d'un protocol en matèria de bioseguretat,

entre d'altres. La finalitat és garantir i donar un impuls a que

l'acció administrativa i les polítiques públiques s'orientin cap a

la consecució dels objectius de l'Estratègia 2030.

 

Al marge de ser una modificació puntual de diferents aspectes

de la Llei 5/2005, la reforma conté els ingredients per què a

mig termini les Illes Balears puguin disposar d'una llei pròpia

en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. Una llei que

englobi, no solament el règim jurídic dels espais naturals

protegits i, en general, dels espais de rellevància ambiental,

sinó una llei integradora de tot el patrimoni natural de les Illes

Balears, que incorpori una visió a llarg termini de l'evolució i

gestió d'aquest, amb tots els reptes de futur a què
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necessàriament s'haurà de fer front, amb la finalitat de tenir en

un únic cos legal tota la matèria medi ambiental.

III

L'article 49 de la Llei 1/2019 preveu que el Govern ha d'actuar,

en l'exercici de la iniciativa legislativa, d'acord amb els

principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat

jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació,

establerts en la normativa estatal bàsica. A més, preveu que

l'exposició de motius dels avantprojectes de llei han d'informar

sobre l'adequació a aquests principis.

L'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques estableix

els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat

jurídica, transparència i eficiència.

Aquesta iniciativa legislativa respon als principis de necessitat

i eficàcia, en tant que pot suposar un impuls i contribució per

assolir els objectius de l'Estratègia de la UE sobre la

biodiversitat 2030, la qual és, sens dubte, motiu d'interès

general. A més, és proporcional, atès que conté la regulació

imprescindible per atendre aquestes necessitats, com també

afavoreix la seguretat jurídica, atès que la reforma de la Llei

5/2005 cerca harmonitzar i unificar -en definitiva, simplificar-

els procediments existents, en coherència amb la resta de

l'ordenament jurídic. Quant al principi de transparència, aquest

queda acomplert bàsicament per la incorporació de les finalitats

i els objectius de la normativa de participació pública en

matèria de medi ambient (la Llei 27/2006). En aplicació del

principi d'eficiència, aquesta proposta no suposa noves

càrregues administratives innecessàries.

Finalment, en aplicació dels principis de qualitat i simplificació

-no recollits en l'article esmentat de la Llei 39/2015 però sí en

la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del

bon govern de les Illes Balears-, cal dir que s'han seguit les

Directrius de tècnica legislativa del Govern de les Illes Balears,

aprovades mitjançant un acord del Consell de Govern de 29 de

desembre de 2000, pel qual s'aproven les directrius sobre la

forma i l'estructura dels avantprojectes de llei.

IV

Aquesta llei consta de vint-i-dos articles, set disposicions

addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.

El primer article introdueix un nou títol a la Llei 5/2005, el títol

I bis, amb la finalitat d’establir un règim jurídic comú a les

diferents categories de plans, que bàsicament consisteix en

establir un únic procediment d’elaboració dels instruments, tant

d’ordenació com de planificació, i la seva modificació, sense

perjudici de les particularitats de cada un d’ells.

A conseqüència d’aquesta modificació, se succeeixen tota una

sèrie de modificacions de caire procedimental d’articles que

s’hi troben relacionats: els articles 7 i 9 -relatius als plans

d’ordenació dels recursos naturals-, l’article 31 -relatiu als

plans rectors d’ús i gestió-, l'article 32 -relatiu als monuments

naturals i els paisatges protegits-, l'article 37 -relatiu a les

ZEPA-, l’article 38 -relatiu als plans de gestió Natura 2000-,

l’article 41 ter -relatiu al pla especial de la xarxa d’àrees de

lleure de la natura- i l’article 42 -relatiu a l’existència de

diferents figures de protecció. A aquestes modificacions s'hi

dediquen els articles segon, cinquè, desè, onzè, tretzè, dotzè,

catorzè i quinzè d'aquesta Llei.

L'article tercer té per objecte modificar l'actual article 8, amb

la finalitat de fer extensiu aquest règim a les figures europees

de protecció (ZEPA i LIC), com també se'n modifica el sentit

de l'informe, el qual s'ha d'entendre desfavorable si no s'emet

dins termini. Aquesta modificació va acompanyada d'un nou

article 8 bis -mitjançant l'article quart-, la finalitat del qual és

que l'Administració pública tengui mecanismes preventius

d'actuació quan es posen en perill determinats valors naturals.

L'article sisè modifica l'article 23 de la LECO, relatiu a la

declaració dels espais naturals protegits, per tal d'establir com

a regla general la declaració d'aquests per mitjà de decret del

Govern, havent elaborat prèviament el corresponent pla

d'ordenació dels recursos naturals. Aquest requisit té casos en

què s'exceptua: en el cas de declaració per llei de Parlament de

les Illes Balears, en el cas de declaració per la via d'urgència o

quan així es justifiqui -aquesta darrera previsió per aplicació de

l’article 36.2 de la Llei 42/2007. A més, s'incorpora la figura de

la zona perifèrica de protecció i de les àrees d'influència

socioeconòmica; dues figures que la LECO no preveia i que

s'adopten de la Llei estatal del patrimoni natural i biodiversitat.

Els articles setè i vuitè es dediquen al procediment de

declaració dels espais naturals protegits. En aquest sentit, es

modifica l'article 25, l'objecte del qual és regular el

procediment ordinari, i s'introdueix un article 25 bis per tal de

preveure un procediment d'urgència.

L'article novè té per objecte únicament modificar la

terminologia dels instruments de planejament dels monuments

naturals i dels paisatges protegits, que passen a denominar-se

plans específics de protecció, amb la finalitat de fer-lo casar

amb el nou article dedicat a la tipologia dels instruments de

planejament dels espais de rellevància ambiental.

L'article setzè i següents modifiquen aspectes puntuals del

règim sancionador. En aquest sentit, es regulen les mesures

provisionals, l'habilitació per accedir a dades de caràcter

personal a disposició d'altres administracions públiques per

mitjans telemàtics, el règim de responsabilitat de les persones

infractores, la gradació de les sancions i la restauració i

reposició del medi natural a la situació anterior a l'alteració.

Finalment, la reforma conté una sèrie de disposicions

addicionals relatives a la Xarxa d'espais naturals de les Illes

Balears, al Fons del Patrimoni Natural de les Illes Balears, a un

protocol de bioseguretat, a la creació del Catàleg d'espècies

exòtiques invasores de les Illes Balears, a la diversitat genètica,

a l’Estratègia UE 2030 i a una futura llei del patrimoni natural

de les Illes Balears.
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Article primer

Addició del títol I bis a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a

la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)

S’afegeix un nou títol, el títol I bis, a la Llei 5/2005, amb la

redacció següent:

“Títol I bis

Instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental

Article 6 bis

Instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental

1. Els instruments de planejament, tant d’ordenació com de

planificació, tenen com a finalitat la gestió dels espais de

rellevància ambiental d’acord amb els principis inspiradors

d'aquesta Llei.

2. Els instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental poden ser dels tipus següents:

a) els plans d'ordenació dels recursos naturals

b) els plans rectors d’ús i gestió dels parcs naturals, dels

paratges naturals i de les reserves naturals

c) els plans específics de protecció dels monuments

naturals i dels paisatges protegits

d) els plans de gestió Natura 2000.

Article 6 ter

Procediment d’elaboració

1. El procediment d’elaboració dels instruments de

planejament dels espais de rellevància ambiental és el

següent, sense perjudici de les previsions particulars, per a

cada cas, d’aquesta Llei:

a) L’inici del procediment correspon al conseller de

Medi Ambient i Territori mitjançant resolució.

Aquesta resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de

les Illes Balears per mitjà d’un anunci que contengui un

extracte del contingut i que indiqui el lloc web en què es pot

accedir a la documentació. També s’ha de posar a

disposició de la ciutadania a través dels mitjans telemàtics.

b) La resolució d’inici ha d’anar acompanyada d’una

memòria que ha de contenir, com a mínim, la informació

següent:

• Els valors ambientals o d’altres tipus que justifiquen o

motiven l’inici del procediment.

• La descripció del medi o altres característiques

rellevants de l’espai.

• La delimitació de l’àmbit territorial objecte de

l’instrument, amb la cartografia corresponent.

c) La resolució d'inici, juntament amb la memòria, s'ha

de sotmetre a un tràmit de participació pública prèvia a la

redacció de la proposta de pla, de conformitat amb el que

preveu l'article 16 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la

qual es regulen els drets d'accés a la informació, de

participació pública i d'accés a la justícia en matèria de

medi ambient, com també l'article 6 de la Llei 4/2011, de 31

de març, de la bona administració i del bon govern de les

Illes Balears.

Aquesta participació s’ha d’articular per mitjà del portal

web de transparència del Govern de les Illes Balears.

Addicionalment es podran articular altres mitjans de

participació, telemàtics o no telemàtics.

Els resultats d’aquesta participació s’han de tenir en compte

per elaborar el corresponent pla.

d) Una vegada redactada la proposta del pla o

instrument s’ha de sotmetre als tràmits següents:  

• Audiència de les persones interessades durant un termini

de dos mesos, que s'ha de fer, segons correspongui,

directament, per mitjà de les entitats que les agrupin o les

representin o mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de

les Illes Balears o mitjans telemàtics. Així mateix, s'han de

consultar els interessos socials i institucionals afectats i les

associacions que persegueixin els principis i objectius que

preveu aquesta Llei, en cas de no estar compresos en el

supòsit anterior.

• Consulta de les administracions territorials que, per raó

de la matèria, es puguin veure afectades per la iniciativa. En

tot cas, s'han de consultar els consells insulars i

ajuntaments, quan el pla els afecti. La consulta als

ajuntaments es pot fer directament o per mitjà de les

organitzacions representatives d’aquestes entitats o dels

òrgans de participació dels quals formin part. Les

administracions territorials consultades s'han de pronunciar

en el termini de dos mesos.

• Informació pública durant un termini de dos mesos. A

aquest efecte, s’ha de publicar un anunci en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears i s’ha de posar a disposició de

la ciutadania a través dels mitjans telemàtics.

Totes les publicacions i notificacions han d’indicar, com a

mínim, el lloc web en què es pot accedir a la documentació

i el termini per fer consideracions.

 

e) La versió resultant de la proposta s’ha de sotmetre a

l’informe jurídic de la Secretaria General de la Conselleria

de Medi Ambient i Territori.

f) L’aprovació s’ha de fer per decret del Govern de les

Illes Balears i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears.

2. El procediment caduca si l’instrument de planejament no

és aprovat un cop transcorren dos anys comptadors des de

la data de publicació de la resolució d’inici. No obstant

això, el Consell de Govern pot acordar, per causa

justificada en l’expedient, una pròrroga d’aquest termini per

un màxim de dos anys.
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Article 6 quater

Procediment de modificació

1. El procediment de modificació dels instruments de

planejament és el mateix que el previst per a la seva

elaboració.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, les

modificacions puntuals poden seguir la tramitació

simplificada prevista en aquest apartat.

S’entenen per modificacions puntuals les que, atenent el

caràcter quantitatiu i qualitatiu de la modificació, no

constitueixen un canvi substancial o essencial del pla.

La tramitació simplificada de les modificacions puntuals és

la següent:

a) Amb caràcter previ, s'ha de dur a terme un tràmit de

participació pública, de conformitat amb el que preveu

l'article 16 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es

regulen els drets d'accés a la informació, de participació

pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient,

com també l'article 6 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de

la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

Aquesta participació s’ha d’articular per mitjà del portal

web de transparència del Govern de les Illes Balears.

Addicionalment es poden articular altres mitjans de

participació, telemàtics o no telemàtics.

Els resultats d’aquesta participació s’han de tenir en compte

per determinar l'abast i contingut de la modificació.  

b) L’inici del procediment correspon al conseller de

Medi Ambient i Territori, el qual ha de justificar el caràcter

puntual de la modificació i formular una proposta inicial de

modificació.

La resolució d’inici s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de

les Illes Balears mitjançant un anunci que contengui un

extracte del contingut i que indiqui el lloc web en què es pot

accedir a la documentació. També s’ha de posar a

disposició de la ciutadania a través dels mitjans telemàtics.

c) La proposta inicial de modificació s’ha de sotmetre

als tràmits prevists a l'article 6 ter, apartat 1.d), durant un

termini de vint dies hàbils.

Totes les publicacions i notificacions han d’indicar, com a

mínim, el lloc web en què es pot accedir a la documentació

i el termini per fer consideracions.

Si, com a resultat dels tràmits anteriors, es modifica

substancialment la proposta inicial, aquesta s’ha de

sotmetre de nou a aquests tràmits.

Les consideracions rebudes poden no ser tengudes en

compte si s’emeten fora del termini previst o no tenen

relació directa amb l’objecte de la modificació.

d) La proposta de modificació s’ha de sotmetre a

l’informe jurídic de la Secretaria General de la Conselleria

de Medi Ambient i Territori.

e) L’aprovació de la modificació s’ha de fer per decret

del Govern de les Illes Balears. El decret ha d’incloure la

denominació “modificació puntual” en el títol de la

disposició i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears.

Article 6 quinquies

Coordinació amb els instruments de planificació sectorial

Els instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental han de tenir en compte, en tot allò que sigui

necessari, les previsions dels plans i programes sectorials en

matèria de riscos, energia, transport, telecomunicacions,

demarcació hidrogràfica, protecció civil, planificació

forestal, pedreres, turisme, residus, contaminació de les

aigües, ordenació del territori, protecció d'espècies i

d'hàbitats i protecció del patrimoni històric, entre altres. Tot

això sens perjudici del que disposen els articles 7.3, 7.4 i

29.2 d’aquesta Llei.

En cas de contradicció entre els plans dels espais de

rellevància ambiental i els plans i programes sectorials

autonòmics, s'aplicarà la previsió que suposi una major

conservació i millora del medi i dels seus elements des del

punt de vista de la protecció dels valors naturals.”

Article segon

Modificació de l’article 7 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“2.  La naturalesa, els objectius, l’abast i el contingut mínim

dels plans d’ordenació dels recursos naturals són els

establerts a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del

patrimoni natural i de la biodiversitat.”

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“3. Els instruments d'ordenació territorial, urbanística, de

recursos naturals i, en general, física, contradictoris amb els

plans d'ordenació dels recursos naturals s'hi han d’adaptar.

Fins que no es faci aquesta adaptació, prevalen les

determinacions dels plans d’ordenació de recursos naturals,

d’acord amb el que disposa l’article 19.2 de la Llei

42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la

biodiversitat.”
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Article tercer

Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 8 de la Llei 5/2005, que queda redactat de

la manera següent:

“Article 8

Protecció cautelar

1. Durant la tramitació del procediment per a l’aprovació

d’un pla d’ordenació dels recursos naturals, de declaració

d’una zona d’especial protecció per a les aus o des de

l'acord de Consell de Govern de proposta d'inclusió d’un

territori com a lloc d’interès comunitari, no es poden dur a

terme actes que suposin una transformació sensible de la

realitat física i biològica que pugui arribar a fer impossible

o dificultar de forma important la consecució dels objectius

pretesos.

2. Una vegada iniciat el procediment d’elaboració d’un pla

d’ordenació dels recursos naturals o de declaració d’una

zona d’especial protecció per a les aus o des de l’acord del

Consell de Govern de proposta d’un lloc d’interès

comunitari, i fins que no se’n produeixi l’aprovació, no es

pot atorgar cap autorització, llicència o concessió que

habiliti per dur a terme actes de transformació sensible de

la realitat física o biològica, sense un informe favorable de

l’administració ambiental.

L’informe preceptiu de l’administració ambiental és

desfavorable quan es vulguin portar a terme actes que

puguin transformar de forma sensible la realitat física i

biològica de manera que pugui  arribar a fer impossible o

dificultar de forma important la consecució dels objectius

d’ordenació de l’espai.

L’informe, en cas de ser favorable, pot ser condicionat al

compliment de mesures adreçades a minimitzar els

possibles efectes negatius de l’actuació.

3. La conselleria competent en matèria de medi ambient ha

d’emetre l’informe esmentat en els apartats precedents en

un termini màxim de noranta dies. Aquest informe s’entén

desfavorable si no és emès en aquest termini.

4. Aquestes mesures de protecció cautelar queden sense

efecte si caduca el procediment que les ha motivat o en cas

d’aprovació del pla d’ordenació dels recursos naturals, de

declaració de la zona d’especial protecció per a les aus o

d’aprovació de la llista de LIC per la Comissió Europea.”

Article quart

Addició de l'article 8 bis a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per

a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

S’afegeix un nou article, l’article 8 bis, a la Llei 5/2005, amb

la redacció següent:

“Article 8 bis

Règim de protecció preventiva

Sense perjudici del previst a l’article anterior, en el cas de

danys mediambientals o amenaça imminent de danys i amb

la finalitat d’assegurar la salvaguarda dels valors naturals a

protegir, durant la tramitació d’un pla d’ordenació dels

recursos naturals o de declaració d’un zona d’especial

protecció per a les aus o proposat un territori com a LIC, es

poden adoptar, mitjançant un acord del Consell de Govern

degudament justificat, les mesures preventives següents:

a) La suspensió de l'atorgament de les llicències

municipals a alguna o a tota classe d'actes subjectes a

aquesta intervenció administrativa, d'acord amb els

ordenaments territorial, urbanístic i local.

b) La suspensió de l'atorgament de permisos i de

concessions mineres.

c) La paralització de les explotacions en curs, d'acord

amb la legislació específica.

d) La paralització de la tramitació de plans urbanístics

amb incidència sobre el territori.”

Article cinquè

Modificació de l’article 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 9 de la Llei 5/2005, que queda redactat de

la manera següent:

“Article 9

Procediment d’elaboració

1. El procediment per elaborar o modificar un pla

d’ordenació dels recursos naturals és l'establert als articles

6 ter i 6 quater, respectivament, amb les particularitats

previstes en aquest article.

2. La memòria a què es refereix l’article 6 ter ha d’incloure,

a més, els objectius i les directrius per a l’ordenació dels

recursos naturals de l’àmbit territorial de què es tracti.”

Article sisè

Modificació de l’article 23 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 23 de la Llei 5/2005, que queda redactat

de la manera següent:

“Article 23

Declaració dels espais naturals protegits

1. Els espais naturals protegits a què es refereix l’article 11

d’aquesta Llei es declaren per decret del Govern de les Illes

Balears.

2. Prèviament a la declaració d'un parc, paratge o reserva

naturals, s’ha d’elaborar i aprovar el corresponent pla
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d’ordenació dels recursos naturals.

No obstant això, es poden declarar sense l’aprovació prèvia

d’un pla d’ordenació dels recursos naturals quan la

declaració es faci pel procediment d'urgència o

excepcionalment quan existeixin raons que ho justifiquin i,

en tot cas, quan la declaració es faci per llei del Parlament.

3. La declaració pot preveure, fora de l’àmbit de l’espai

natural protegit, una zona perifèrica de protecció per evitar

impactes ecològics o paisatgístics procedents de l'exterior.

A aquest efecte, la norma de creació ha d’indicar les

limitacions necessàries.

4. La declaració pot establir àrees d'influència

socioeconòmica, de conformitat amb el que preveu l'article

39 de la Llei 42/2007.”

Article setè

Modificació de l’article 25 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 25 de la Llei 5/2005, que queda redactat

de la manera següent:

“Article 25

Procediment ordinari

1. El procediment per declarar o per modificar un espai

natural protegit és el previst als articles 6 ter i 6 quater

d’aquesta Llei, respectivament.

2. No és necessària aquesta tramitació quan l’acte de

declaració trobi el seu assentament en la proposta

continguda en un pla d’ordenació dels recursos naturals

aprovat prèviament, sense perjudici d'allò que estableix

l'apartat següent.

3. Els instruments de declaració que continguin, a més,

qualsevol tipus de regulació o règim jurídic, s'han d'aprovar

seguint el procediment establert a l'article 6 ter d'aquesta

Llei.”

Article vuitè

Addició de l'article 25 bis a la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

S’afegeix un nou article, l’article 25 bis, a la Llei 5/2005, amb

la redacció següent:

“Article 25 bis

Procediment d’urgència

1. La declaració d’un espai natural protegit es pot tramitar

pel procediment d’urgència quan s’identifiqui l'existència

d'una amenaça sobre els ecosistemes d’una zona no

declarada espai natural protegit o hi concorrin altres

circumstàncies que ho justifiquin.

2. La tramitació d’urgència es fa mitjançant un acord del

Consell de Govern degudament motivat i implica que:

a) Els terminis prevists en el procediment d’elaboració

es redueixen a la meitat.

b) No és necessària l’aprovació prèvia d’un pla

d’ordenació dels recursos naturals.

c) Les persones titulars dels terrenys afectats per la

declaració estaran obligats a facilitar informació i accés als

representants de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

per tal de verificar l'existència de factors de pertorbació que

constitueixen una amenaça a l’entorn natural.

d) L'aplicació de la protecció cautelar a què es refereix

l'article 8 i la possibilitat d’adoptar les mesures preventives

previstes a l’article 8 bis.

3. El decret de declaració de l’espai natural protegit ha de

contenir el règim bàsic de protecció i els mecanismes

jurídics de conservació de l’espai.

4. En tot cas, s’ha de tramitar i aprovar el corresponent pla

d’ordenació dels recursos naturals en el termini d’un any

des de la declaració de l’espai natural protegit.

Transcorregut aquest termini, quedarà sense efecte la

declaració tramitada per procediment d’urgència.”

Article novè

Modificació de l’article 28 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica la lletra b) de l’article 28 de la Llei 5/2005, que

queda redactada de la manera següent:

“b) Els plans específics de protecció dels monuments

naturals i dels paisatges protegits.”

Article desè

Modificació de l’article 31 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 31 de la Llei 5/2005, que queda redactat

de la manera següent:

“Article 31

Procediment

1. El procediment  per elaborar o modificar un pla rector

d’ús i gestió és l'establert en els articles 6 ter i 6 quater,

respectivament, amb les particularitats previstes en aquest

article.

En el cas dels plans rectors d’ús i gestió dels parcs

nacionals cal tenir en compte, a més, el que estableixi la

normativa bàsica estatal en matèria de parcs nacionals.

2. La memòria que acompanya la resolució d’inici

únicament és preceptiva quan hi hagi nova informació no

recollida en el pla d’ordenació dels recursos naturals i
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aquesta sigui determinant per al contingut del pla rector

d’ús i gestió.

3. Els plans rectors d’ús i gestió tenen una vigència

indefinida. No obstant això, han de ser revisats

periòdicament i, en tot cas, cada 10 anys.

4. Les actuacions previstes en els plans rectors d’ús i gestió

s’han de concretar i desenvolupar mitjançant els programes

anuals d’execució, que s’aproven mitjançant resolució de

l’òrgan gestor de l’espai natural protegit.”

Article onzè

Modificació de l’article 32 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

1. Es modifica el títol de l'article 32, que queda redactat de la

manera següent:

“Plans específics de protecció”

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 32 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“1. Els monuments naturals i els paisatges protegits que no

es troben incardinats en parcs, paratges o reserves naturals

han de comptar amb un pla específic de protecció.”

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“3. El procediment per elaborar o modificar els plans

específics de protecció és el previst als articles 6 ter i 6

quater, respectivament.”

Article dotzè

Modificació de l’article 36 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“2. Un cop aprovades o ampliades les llistes de LIC per la

Comissió Europea, aquests es declararan com a ZEC pel

Consell de Govern mitjançant l’aprovació del corresponent

pla de gestió, sense perjudici de l’adopció d’altres mesures

de conservació de les previstes a l’article 38 d’aquesta

Llei.”

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3r, a l’article 36 de la Llei

5/2005, que queda redactat de la manera següent:

“3. El procediment de declaració d’una ZEC i d’elaboració

del corresponent pla de gestió es tramita conjuntament, de

conformitat amb el previst a l’article 6 ter.

El procediment de modificació és el previst a l’article 6

quater.”

Article tretzè

Modificació de l’article 37 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l’article 37 de la Llei 5/2005, que queda redactat

de la manera següent:

“Article 37

Zones d’especial protecció per a les aus

1. Les zones d’especial protecció per a les aus són els

espais delimitats per a l’establiment de mesures de

conservació especials per tal d’assegurar la supervivència

i la reproducció de les espècies d’aus, en particular,

d’aquelles incloses en l’annex II de la Llei 42/2007, de 13

de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat i de

les aus migratòries no incloses en l’esmentat annex però

l’arribada de les quals sigui regular.

2. Les zones d’especial protecció per a les aus es declaren

per acord del Consell de Govern, seguint el procediment

previst a l’apartat 1 de l’article 6 ter d’aquesta Llei.

El procediment de modificació és el previst a l’article 6

quater.”

Article catorzè
Modificació de l’article 41 ter de la Llei 5/2005, de 26 de

maig, per a la conservació dels espais de rellevància

ambiental (LECO)

Es modifica l’apartat 2 de l’article 41 ter de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“2. El procediment per elaborar o modificar els plans a què

es refereix l’apartat anterior és el que estableixen,

respectivament, els articles 6 ter i 6 quater d’aquesta Llei,

amb les particularitats següents:

a) S’ha de sotmetre als tràmits prevists als articles 21 i

39 d’aquesta Llei.

b) La participació d’altres conselleries s’ha de limitar a

les competents en matèria d’esports i joventut, educació i

cultura, ordenació del territori, energia, mobilitat, turisme

i, en tot cas, als ajuntaments i als consells insulars afectats

pel pla.”

Article quinzè

Modificació de l’article 42 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 5/2005, que

queda redactat de la manera següent:

“2. En aquests casos, els instruments de planejament han de

ser coordinats per posar en valor les previsions de

l’instrument preexistent o unificar-se a fi que els règims

aplicables en funció de cada categoria d’espai natural
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protegit o espai protegit Xarxa Natura 2000 conformin un

tot coherent.”

2. S’afegeix un apartat nou, l'apartat 3r, a l’article 42 de la Llei

5/2005, amb el text següent:

“3. El plans de gestió que s'elaborin per a espais que ja

disposin d’un pla d'ordenació dels recursos naturals

desenvoluparan les directrius i els criteris del referit pla

d’ordenació.”

Article setzè

Modificació de l'article 46 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

S'afegeix un nou apartat, l'apartat 5, a l'article 46 de la Llei

5/2005, que queda redactat de la manera següent:

“5. Les autoritats i òrgans de l'Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears competents per

imposar sancions d'acord amb aquesta Llei poden accedir

a les dades relatives als subjectes infractors que estiguin

directament relacionades amb la investigació dels fets

constitutius d'infracció, sense necessitat de consentiment

previ del titular de les dades, amb les garanties de seguretat,

integritat i disponibilitat, de conformitat amb l'establert en

la normativa en matèria de protecció de dades. Aquest

accés s'ha d'articular mitjançant consulta a les plataformes

d'intermediació de dades o qualsevol altres sistemes

electrònics habilitats a tal efecte.”

Article dissetè

Modificació de l'article 47 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

1. S'afegeix un nou paràgraf, el paràgraf segon, a l'apartat 4 de

l'article 47 de la Llei 5/2005, que queda redactat de la manera

següent:

“Així mateix, podrà decomissar els instruments utilitzats,

per evitar la continuïtat del dany ocasionat per l'activitat

presumptament infractora, com també els efectes, recursos,

objectes o productes directament obtinguts.”

2. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 5, a l'article 47 de la Llei

5/2005, que queda redactat de la manera següent:

“5. Les mesures provisionals poden consistir en la

paralització de l'activitat quan aquesta no tengui títol

habilitant, no hagi estat sotmesa al tràmit previst a l'article

39 d'aquesta Llei i pugui afectar els hàbitats o les espècies

presents en l’espai protegit Xarxa Natura 2000 d’acord amb

els precedents administratius.”

Article divuitè

Modificació de l'article 49 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l'article 49 de la Llei 5/2005, que queda redactat de

la manera següent:

“Article 49

Infraccions i règim de responsabilitat

1. Constitueixen infraccions administratives les actuacions

o omissions doloses o culposes comeses dins els espais de

rellevància ambiental tipificades en aquesta Llei.

2. Són responsables de les infraccions previstes en aquesta

Llei les persones físiques o jurídiques que realitzin el fet

tipificat per elles mateixes o conjuntament, o per mitjà

d'una altra de què se serveixen com a instrument.

3. Quan la persona responsable dels fets comesos sigui

menor de divuit anys, responen solidàriament del pagament

de les sancions pecuniàries a aquell imposades els seus

pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per

aquest ordre, en raó a l'incompliment de l'obligació

imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la

infracció administrativa que s'imputi als menors.

4. Quan no sigui possible determinar el grau de participació

de les distintes persones que haguessin intervingut en la

realització de la infracció, la responsabilitat serà solidària,

sens perjudici del dret a repetir front als demés participants

per part d'aquell o aquells que haguessin fet front a les

responsabilitats.

5. Les persones titulars dels vehicles, embarcacions o

aeronaus, amb o mitjançant els quals s'hagi comès una

infracció, tenen l'obligació de facilitar a l'Administració la

identificació del conductor responsable de la infracció. En

cas d'incompliment d'aquesta obligació, previ requeriment

de l'Administració, seran responsables subsidiaris de la

infracció.

Les persones titulars dels vehicles, embarcacions o

aeronaus amb els quals s'hagi comès una infracció són

responsables subsidiàries en cas d'impagament de la multa

imposada al conductor. El o la responsable que hagi satisfet

la multa té dret de reemborsament contra la persona

infractora.

6. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus,

greus i molt greus.”

Article dinovè

Modificació de l'article 55 de la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

Es modifica l'article 55 de la Llei 5/2005, que queda redactat de

la manera següent:
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“Article 55

Gradació de les sancions

La gradació de les sancions, dins els intervals disposats a

l'article anterior, ha de guardar la deguda adequació entre

la gravetat de la infracció i la sanció aplicada, considerant

especialment els següents criteris per a la graduació de la

sanció:

a) L'existència d'intencionalitat.

b) La reiteració per comissió de més d'una infracció

quan així s'hagi declarat per resolució ferma.

c) La reincidència per comissió en el termini d'un any de

més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan hagi estat

declarat així per resolució ferma.

d) Els danys causats al medi ambient i als recursos

naturals objecte de protecció d'aquesta Llei o a la salut de

les persones o el perill creat per a la seva seguretat.

e) L'ànim de lucre o la quantia del benefici obtingut

quan no siguin elements constitutius del tipus.

f) El fet d'ocupar un càrrec o funció que obliguen a fer

complir els preceptes d'aquesta Llei.

g) La capacitat econòmica de la persona infractora i el

grau de participació de les persones responsables.

h) El caràcter irreversible dels danys causats quan no

sigui un element constitutiu del tipus.

i) La col·laboració amb l'administració i l'adopció, amb

anterioritat a la iniciació d'un expedient sancionador, de

mesures correctores que minimitzin o resolguin els efectes

perjudicials de l'actuació de l'infractor o infractora, que es

considera com a atenuant.”

Article vintè

Addició de l'article 56 bis a la Llei 5/2005, de 26 de maig,

per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO)

S’afegeix un article, l’article 56 bis, a la Llei 5/2005, amb la

redacció següent:

“Article 56 bis

Restauració del medi natural

1. La imposició de sancions ho és sense perjudici de

l'obligació de la persona infractora de restaurar el dany

causat, o les alteracions causades, en la realitat física i

biològica.

2. Amb caràcter general, la restauració ha de consistir en la

reposició del medi natural a l'estat anterior a la comissió de

la infracció.

L'exigència de reposar la situació alterada a la seva situació

anterior comprèn l'obligació de la persona infractora, si

escau, d'enderrocar o eliminar les instal·lacions o obres

il·legals, com també aquelles actuacions que siguin

necessàries, d'acord amb els terminis, forma i condicions

que s'estableixin.

Si no fos possible la reposició del medi natural,

l'Administració pot imposar a la persona responsable altres

mesures substitutives encaminades a recuperar l'espai o

zona danyada, sense que en cap cas l'import d'aquestes

mesures suposi un menor cost econòmic que el que hagués

procedit per a la reposició.

3. L'obligació de restaurar o reparar el dany causat és

imprescriptible.

4. El restabliment de la realitat física alterada abans de la

resolució que l'ordena fa que la sanció es redueixi un 40%.

Aquest percentatge és acumulable als percentatges de

reducció pel reconeixement voluntari de la responsabilitat

i de pagament anticipat de les sancions pecuniàries.

Aquest percentatge és d'un 10% si es fa després de la

resolució que ordena el restabliment però dins el termini

atorgat a l'efecte.

 

5. L'incompliment de l'ordre de restitució, quan sigui ferma,

dóna lloc, mentre persisteixi, a la imposició de multes

coercitives successives per períodes mínims de trenta dies

i quantia, en cada ocasió, del 10% de la sanció.

En cas d'impagament, les multes són exigibles per via de

constrenyiment.”

Article vint-i-unè

Addició de la disposició addicional setena a la Llei 5/2005,

de 26 de maig, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental (LECO)

S'afegeix una nova disposició addicional, la disposició

addicional setena, a la Llei 5/2005, que queda redactada de la

manera següent:

“Disposició addicional setena

Coordinació entre les administracions públiques en la gestió

dels espais de rellevància ambiental

1. La gestió dels espais de rellevància ambiental per part de

la Conselleria de Medi Ambient i Territori s'ha de fer sense

perjudici de l'existència, en un mateix espai, de l'exercici de

les competències per altres administracions públiques, amb

qui s'han d'establir els mecanismes de coordinació

pertinents.

En tot cas, en la presa de decisions ha de prevaldre la

protecció dels valors naturals de l'espai.

2. Les actuacions pròpies de conservació adoptades per la

Conselleria de Medi Ambient i Territori en un espai de

rellevància ambiental que coincideix, totalment o

parcialment, amb el domini públic marítim terrestre, es

comunicaran a la Demarcació de Costes a les Illes Balears

abans de la seva execució.

A aquests efectes, s'entén per actuacions pròpies de

conservació aquelles relacionades amb la protecció dels
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hàbitats i espècies d'un espai de rellevància ambiental

consistents en l'establiment d'elements de protecció,

delimitació o senyalització.

En particular, la gestió i l'execució d'actuacions en els

sistemes dunars i en les zones humides inclosos dins un

espai de rellevància ambiental correspon a la Conselleria de

Medi Ambient i Territori, en exercici de la competència en

matèria de medi ambient.”

Article vint-i-dosè

Addició de la disposició addicional vuitena a la Llei 5/2005,

de 26 de maig, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental (LECO)

S'afegeix una nova disposició addicional, la disposició

addicional vuitena, a la Llei 5/2005, que queda redactada de la

manera següent:

“Disposició addicional vuitena

Avaluació ambiental dels instruments de planejament dels

espais de rellevància ambiental

1. Els instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental a què es refereix l'article 6 bis d'aquesta Llei

tenen la consideració de pla de gestió als efectes del que

preveu la disposició addicional desena de la Llei 42/2007,

de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la

biodiversitat.

2. Els instruments de planejament dels espais de rellevància

ambiental tenen relació directa amb la gestió d'un espai

protegit Xarxa Natura 2000 o és necessari per a la seva

gestió, als efectes del que preveuen la disposició addicional

setena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació

ambiental i l'article 39 d'aquesta Llei.”

Disposició addicional primera

Xarxa d'espais naturals de les Illes Balears

1. La Xarxa d'espais naturals de les Illes Balears (XENIB) és

un sistema públic integrat per aquells espais naturals i

equipaments públics relacionats amb el gaudi de la natura.

2. La finalitat d'aquesta Xarxa és la següent:

a) la conscienciació sobre l'existència d'una xarxa pública

d'espais naturals

b) l'establiment d'una imatge corporativa i identitat gràfica

única

c) la promoció de l'ús sostenible del patrimoni natural i de

la biodiversitat

d) el foment del gaudi responsable de la natura de manera

compatible amb la conservació d'aquests espais.

3. La Xarxa està integrada, almenys, pels espais següents:

a) els espais naturals protegits

b) els espais protegits Xarxa Natura 2000

c) les finques de titularitat pública de l'Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

d) les àrees de lleure de la natura, com ara les àrees

recreatives, les àrees d'acampada, els refugis i els altres

equipaments de naturalesa anàloga.

En el cas dels parcs nacionals, la integració en aquesta Xarxa

s'ha d'entendre sense perjudici de l'aplicació de la legislació

bàsica estatal en matèria de parcs nacionals i, en concret, sobre

la imatge corporativa i identitat gràfica de la Red de Parques

Nacionales.

4. La gestió de la Xarxa d'espais naturals de les Illes Balears

correspon a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Disposició addicional segona

Fons del Patrimoni Natural de les Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears ha de crear un Fons del

Patrimoni Natural de les Illes Balears, de caràcter públic i sense

personalitat jurídica, que s'ha d'integrar en el pressupost de la

Conselleria de Medi Ambient i Territori.

2. L'objectiu del Fons és impulsar actuacions relacionades amb

la conservació, la gestió, la millora, la restauració ecològica, la

resiliència i la valorització del patrimoni natural, en els termes

que estableixi la norma de creació.

3. El Fons s'ha de dotar amb les aportacions que faci la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través dels

pressuposts generals anuals o altra font que consideri adequada.

També es pot dotar amb les aportacions d'altres administracions

públiques o de qualsevol persona física o jurídica.

Aquest fons és compatible amb altres fons o instruments de

finançament establerts per altres administracions públiques

relacionats amb la conservació del patrimoni natural.

4. Es poden destinar recursos econòmics del Fons del Patrimoni

Natural a la dotació dels mitjans tècnics i humans necessaris

per gestionar-lo i executar-lo.

Disposició addicional tercera

Prevenció i control d'espècies exòtiques invasores

1. Les administracions públiques han d'actuar coordinadament

amb la finalitat de fer un seguiment general de les espècies

exòtiques amb potencial invasor i han d’adoptar les mesures

necessàries per al seu control i eradicació en tot l'àmbit de les

Illes Balears.

2. En el cas que es detectin espècies exòtiques invasores o amb

potencial invasor que sigui necessari eradicar de forma urgent,

s’han de dur a terme accions urgents d’eradicació sobre aquesta

espècie, quan:

a) Afecti espècies i hàbitats prioritaris previstos en la

Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992,

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i

flora silvestres.

b) Posi en perill tàxons amenaçats de flora o fauna silvestre
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inclosos en els catàlegs estatals o autonòmics.

c) Amenaça de dispersar-se o mostra un ritme creixent de

dispersió, de manera que el control de la invasió biològica

pugui arribar a ser poc viable si es demora l’acció d’eradicació,

o bé quan es disposi d'informació que constati els efectes

negatius que aquesta espècie estigui causant a altres indrets de

la regió mediterrània.

L’espècie sobre la que s’hagi actuat de forma urgent d’acord

amb les previsions d’aquest article pot ser incorporada en

posterioritat al Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les

Illes Balears, seguint el procediment corresponent.

El Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears ha de

proposar l'adopció de les mesures de gestió, control i

eradicació.

Disposició addicional quarta

Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les Illes Balears

1. Es crea el Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les Illes

Balears, d’acord amb el que preveu l’article 64.8 de la Llei

42/2007, de 13 de desembre del patrimoni natural i de la

biodiversitat, amb la finalitat de prevenir la introducció i la

proliferació d’espècies exòtiques invasores a l’àmbit de les Illes

Balears.

2. El Govern de les Illes Balears n’ha de regular, per mitjà d’un

decret, l’estructura i el funcionament. El decret ha de contenir

el llistat d’espècies exòtiques invasores i ha de determinar les

actuacions prohibides i els protocols de control necessaris a fi

d’evitar la incidència o qualsevol efecte d’aquestes espècies

exòtiques invasores sobre la biodiversitat o els serveis associats

dels ecosistemes i, en particular, sobre les espècies autòctones. 

El decret ha d’articular el desenvolupament reglamentari amb

les disposicions necessàries per assolir aquests objectius i

desplegar les previsions d’aquesta disposició. Com a mínim, ha

de:

a) Establir el llistat d’espècies que integren el Catàleg.

Aquelles espècies ja incloses en el catàleg espanyol d’espècies

exòtiques invasores també poden ser incorporades en aquest

Catàleg.

b) Detallar les actuacions prohibides i els protocols de

control per evitar l’entrada  d’espècies exòtiques invasores a les

Illes Balears o eradicar les ja presents, que poden fer referència

al seu alliberament, transport, comerç, tràfic o cessió, entre

d’altres.

3. Les espècies s’han d’incloure en el Catàleg sobre la base

d’informació tècnica o científica que ho aconselli. La inclusió

d’una espècie en posterioritat a l’aprovació del decret de

desplegament i regulació s’ha de fer per mitjà d’una resolució

del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre la referida

base tècnica-científica.

En qualsevol cas, la inclusió d'una espècie en el Catàleg ha de

ser avaluada prèviament pel Consell Assessor de Flora i Fauna

de les Illes Balears.

Disposició addicional cinquena

Diversitat genètica

1. Les administracions públiques han de promoure la

conservació, la recerca i la gestió de la riquesa i la diversitat

genètiques de les espècies presents a les Illes Balears,

especialment en la seva adaptació al canvi climàtic.

2. Amb l'objectiu de reforçar la salvaguarda dels recursos

genètics forestals, la Conselleria de Medi Ambient i Territori,

a través del Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR), ha

de:

a) Elaborar un registre de les unitats de conservació in situ

de recursos genètics forestals de les Illes Balears.

b) Mantenir el Banc de Llavors Forestals mitjançant la

recol·lecció i la custòdia de les col·leccions de germoplasma

que es derivin de les accions de preservació ex situ dels tàxons

d'interès per a la protecció de la flora silvestre i la restauració

dels hàbitats naturals.

c) Seleccionar i garantir la disponibilitat de material forestal

de reproducció per donar resposta a les necessitats de

conservació i recuperació dels hàbitats i les espècies.

d) Promoure la cultura forestal, la sensibilització ambiental

i les activitats de recerca, experimentació, formació i

capacitació forestal.

Disposició addicional sisena
Estratègia de la UE sobre biodiversitat 2030

1. Les mesures previstes en aquesta Llei s'han d'adoptar com a

compromisos d'aquí al 2030 als efectes d'assolir els objectius

de l'Estratègia de la UE sobre biodiversitat.

2. Aquestes mesures han d'incloure la protecció de nous espais

naturals o l'ampliació dels existents, com també la revisió, si

escau, i l’adopció dels corresponents instruments de

planejament.

Disposició addicional setena

Llei del patrimoni natural de les Illes Balears

En el termini de 4 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei,

el Govern de les Illes Balears ha de presentar un projecte de llei

del patrimoni natural davant el Parlament de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o

inferior que s'oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin

incompatibles amb el que es disposa.

En particular, queden derogats els preceptes següents de la Llei

5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental (LECO):

a) l’apartat f) de l’article 11

b) l’article 17

c) l’article 24.
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Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de juny de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 20 de juliol de 2022, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

RGE núm. 5637/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de souvenirs per explicar les millores de la

nova llei de turisme (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 què consistirà la campanya de souvenirs, llançada

recentment pel Govern, per explicar els millores de la nova llei

de turisme? Quines actuacions es duran a terme? Quins seran

els productes que formaran part de la campanya?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

María Salomé Cabrera i Roselló

B)

RGE núm. 5638/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de souvenirs per explicar les millores de la

nova llei de turisme (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.

On es durà a terme la campanya de souvenirs, llançada

recentment pel Govern, per explicar les millores de la nova llei

de turisme?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

María Salomé Cabrera i Roselló

C)

RGE núm. 5639/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de souvenirs per explicar les millores de la

nova llei de turisme (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.

Quin ha estat el cost de la campanya de souvenirs, llançada

recentment pel Govern, per explicar les millores de la nova llei

de turisme?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

María Salomé Cabrera i Roselló

D)

RGE núm. 5640/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empresa que ha realitzat la campanya de souvenirs per

explicar les millores de la nova llei de turisme.

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 ha estat l'empresa que ha realitzat la campanya de

souvenirs, llançada recentment pel Govern, per explicar les

millores de la nova llei de turisme?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

María Salomé Cabrera i Roselló

E)

RGE núm. 5653/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec

o intermediari que va contactar amb l'empresa PANAF

HOLDING.

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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Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

ens pot indicar quin càrrec o intermediari va contactar amb

l'empresa PANAF HOLDING?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

F)

RGE núm. 5654/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

responsable de l'Ibsalut en relació amb els pagaments

efectuats a PANAF HOLDING.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

ens pot indicar qui és el responsable de l'Ibsalut pel que fa als

pagaments efectuats a l'empresa PANAF HOLDING?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

G)

RGE núm. 5655/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

responsable de PANAF HOLDING en relació amb els

serveis compromesos i no prestats.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

ens pot indicar qui és el responsable de l'empresa PANAF

HOLDING pel que fa als serveis de transport de mascaretes

que es varen comprometre i no es varen prestar?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

H)

RGE núm. 5656/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius

pels quals no es varen prestar els serveis de transport de

mascaretes segons l'empresa PANAF HOLDING.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

segons l'empresa PANAF HOLDING, per què no es varen

prestar els serveis de transport de mascaretes compromesos?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

I)

RGE núm. 5657/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

comprovació pel Govern dels motius al·legats per PANAF

HOLDING per no prestar els serveis compromesos.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

s'han comprovat pel Govern els motius al·legats per l'empresa

PANAF HOLDING per no prestar els serveis de transport? En

cas afirmatiu, quins foren?, quan es varen dur a terme?, per qui

es va dur a terme?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

J)

RGE núm. 5658/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

garantia del Govern en relació amb els doblers que es varen

pagar a PANAF HOLDING per al transport de material

sanitari.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

quina garantia tenia el Govern de les Illes Balears en relació

amb els doblers pagats a PANAF HOLDING pel servei de
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transport de material sanitari no prestat?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

K)

RGE núm. 5659/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

recuperació de les quantitats abonades a PANAF

HOLDING.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

s'ha recuperat alguna quantitat del total que es va pagar a

PANAF HOLDING pel servei no prestat de transport de

material sanitari?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

L)

RGE núm. 5662/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

sol·licitud d'informe a l'Advocacia de la comunitat

autònoma en relació amb la contractació de PANAF

HOLDING.

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.

Ateses les respostes a les preguntes i sol·licituds de

documentació RGE núm. 4118/2022, 4119/2022 i 4120/2022,

s'ha sol·licitat a l'Advocacia de la comunitat autònoma

l'elaboració d'un informe en relació amb la contractació de

l'empresa PANAF HOLDING, les quantitats abonades a

aquesta empresa i els motius de la no-prestació dels serveis

compromesos?

Palma, a 12 de juliol de 2022

La diputada

Maria Núria Riera i Martos

M)

RGE núm. 5665/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi de viabilitat

del nou traçat de l'emissari de l'EDAR de Maó-Es Castell.

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.

En quin estat es troba l'estudi de viabilitat del nou traçat de

l'emissari de l'EDAR de Maó-Es Castell previst a la Llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2022, arran de la incorporació de l'esmena

13891/2021?

Palma, a 13 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

N)

RGE núm. 5666/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de les

EDAR de Maó-Es Castell i 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.

En quin estat es troba la millora de l'EDAR de Maó-Es

Castell i de l'EDAR de Ciutadella prevista a la Llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2022, arran de la incorporació de l'esmena

13892/2021?

Palma, a 13 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

O)

RGE núm. 5667/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a primera fase de la

millora i ampliació de l'EDAR de Sant Lluís.

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.

En quin estat es troba la millora i ampliació de l'EDAR de

Sant Lluís, la primera fase de la qual està prevista a la Llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2022, arran de la incorporació de l'esmena

13893/2021?
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Palma, a 13 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

P)

RGE núm. 5668/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a redacció de

projectes refosos d'emissaris a Menorca (Cala En Porter,

Ciutadella sud, Sant Lluís i Binidalí).

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.

En quin estat es troba la redacció dels projectes refosos

d'emissaris a Menorca (Cala En Porter, Ciutadella sud, Sant

Lluís i Binidalí) prevists a la Llei de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, arran

de la incorporació de l'esmena 13984/2021?

Palma, a 13 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

Q)

RGE núm. 5669/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oferta de cursos de

català per al personal de l'Ibsalut.

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.

En quin estat es troba la preparació dels cursos de català per

al personal de l'Ibsalut prevists a la Llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,

arran de la incorporació de l'esmena 13900/2021?

Palma, a 13 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

R)

RGE núm. 5688/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

transport públic assequible a Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En el debat de l'estat de la Nació el president Pedro Sánchez

anuncià la bonificació del 100% dels abonaments del transport

ferroviari amb l'exclusió de Balears.

El Govern assegurà el 13 de juliol que es va posar en

contacte amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda

Urbana. Amb quina finalitat? Quina resposta s'ha obtingut per

part del ministeri?

Palma, a 14 de juliol de 2022

El diputat

Marc Pérez-Ribas i Guerrero

S)

RGE núm. 5689/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

residència de Son Martorell.

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 quin estat es troben les obres de Son Martorell? Se

segueix el calendari previst pel Govern? Quan està previst

acabar les obres?

Palma, a 14 de juliol de 2022

La diputada

Patricia Guasp i Barrero

T)

RGE núm. 5692/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a aclariments a la Llei de residus estatal.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria d'Agricultura impulsar iniciativa

o aclariment en relació amb la Llei de residus estatal i el tema

de la crema de poda en el sentit de deixar clar que a les finques

rústiques es poden continuar, en els períodes corresponents,

cremant restes vegetals i de llenya?

Palma, a 14 de juliol de 2022

El diputat

Josep Melià i Ques

U)

RGE núm. 5693/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a crema de restes vegetals, llenya i poda.

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.



BOPIB núm. 165 -  22 de juliol de 2022 9449

Considera la Conselleria d'Agricultura que suposaria un

sobrecost i una dificultat afegida obligar els pagesos i

propietaris de finques a traslladar les restes vegetals, llenya,

poda, a un espai municipal per a la seva crema?

Palma, a 14 de juliol de 2022

El diputat

Josep Melià i Ques

V)

RGE núm. 5699/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

competència digital docent.

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 data 12 de juliol de 2022 es publicà l'Acord de la

Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació,

l'acreditació i el reconeixement de la competència digital

docent. Amb motiu de l'acord adoptat plantejam la següent

pregunta: com es realitzarà l'acreditació de la competència

digital dels docents de les Illes Balears?

Palma, a 14 de juliol de 2022

La diputada

Patricia Guasp i Barrero

W)

RGE núm. 5735/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

monitor d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El dia 13 de febrer de 2020 s'anunciava a diferents mitjans

de comunicació la creació d'un "monitor d'habitatge" per part

de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a través de la

Fundació Impulsa com a substitut del reclamat Observatori

d'habitatge de les Illes Balears. A hores d'ara, dos anys i mig

després, no es coneix la publicació de cap dada ni cap informe

que provenguin d'aquesta font.

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, quin és el grau d'execució

d'aquest projecte i quan es preveu que es finalitzi?

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Josep Ferrà i Terrassa

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 20 de juliol de 2022, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

RGE núm. 5729/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de

la sanitat pública 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.

Sra. Consellera de Salut, com valora la situació de la sanitat

pública a Eivissa i Formentera?

Palma, a 18 de juliol de 2022

La diputada

María Tania Marí i Marí

B)

RGE núm. 5730/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a negativa de la

Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les

Illes Balears a informar sobre el PGOU de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Per què es nega la Direcció General de Recursos Hídrics del

Govern de les Illes Balears a informar sobre el PGOU de

Palma?

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

José Javier Bonet i Díaz
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C)

RGE núm. 5731/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió

de les Illes Balears de les ajudes al transport públic

anunciades pel president del Govern de l'Estat.

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 fet que les Illes Balears quedin

excloses de les ajudes al transport públic anunciades

recentment pel president del Govern de l'Estat?

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Juan Manuel Lafuente i Mir

D)

RGE núm. 5732/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de xoc del

Govern central per combatre la inflació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Considera que el pla de xoc del Govern central per

combatre la inflació és  just amb les Illes Balears?

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Josep Castells i Baró

E)

RGE núm. 5733/22, 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, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

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 18 de juliol de 2022

La diputada

Patrícia Font i Marbán

F)

RGE núm. 5737/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

equitat en el Sistema Públic de Salut de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut i Consum, considera que el principi

d'equitat es garanteix als usuaris del Sistema Públic de Salut de

les Illes Balears?

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)

RGE núm. 5738/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

ajudes al transport públic anunciades per Pedro Sánchez i
l'exclusió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Sra. Armengol, quina és la seva valoració en relació amb

l'anunci efectuat pel president del Govern que exclou les Illes

Balears de les ajudes al transport públic?

Palma, a 18 de juliol de 2022

La diputada

Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 20 de juliol de 2022, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)

RGE núm. 5695/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a concòrdia i reconciliació entre

espanyols, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

No hi ha esdeveniment més dramàtic que una guerra civil.

Aquesta constitueix sempre el més dolorós succés que pot

sofrir una comunitat. Un conflicte fratricida, amb la consegüent

alteració de la convivència pacífica i del projecte comú,

constitueix una tragèdia que divideix la societat, escindeix les

famílies, enfronta els pobles i afecta en el més íntim la dignitat

de les persones.

Davant una catàstrofe d'aquesta magnitud, les

conseqüències humanes de la qual, materials i emocionals

s'estenen molt més enllà de la cronologia bèl·lica, només una

actitud decidida i generosa cap a la reconciliació pot ajudar a

estroncar ferides i a restaurar l'equilibri perdut.

Els fets traumàtics succeïts a tot Europa en els anys vint,

trenta i quaranta van afeblir les incipients democràcies liberals,

van acabar amb el pluralisme polític i van obrir pas a una era

de violència i minva de llibertats que va afectar totes les capes

socials.

L'ocorregut a Espanya entre 1931 i 1945 no va ser una

excepció, sinó la nota dominant en un continent mogut per les

passions ideològiques, l'embrutiment de la política i la

deshumanització de l'altre. Les convulsions que van seguir a la

proclamació de la Segona República ja feien presagiar el clima

d'inestabilitat social, crisi institucional i exclusió de l'adversari

que caracteritzaria els seus diferents governs.

Entre 1931 i 1936 la conversa pública va saltar per l'aire.

Els consensos van ser substituïts per discursos irresponsables

i incendiaris. La voluntat d'enteniment i l'impuls per arribar a

acords van deixar pas a la intransigència. La pugna pot imposar

les idees als carrers, convertides de facto en un segon

parlament, va deixar una ombrívola reguera de ferits i morts en

xocs entre militants de formacions oposades i entre activistes

de diferent signe i forces d'ordre públic.

En un context com aquest, a penes va haver-hi actors

polítics que observassin la Segona República com un règim

pluralista en el qual poder resoldre les naturals diferències

polítiques en el marc del respecte a l'Estat de Dret i l'alternança

en el poder.

En el seu lloc, partits i sindicats de tota tendència van veure

la Segona República com un mer trànsit que hauria de conduir,

més aviat que tard, a la suspensió de la democràcia liberal i a

la instauració de règims autoritaris de partit únic. Fins i tot els

actors aparentment més moderats van tenir una actitud de

patrimonialització del poder i de les institucions que va

contribuir a erosionar el seu prestigi i que va allunyar de les

mateixes milions d'espanyols.

Tal efervescència es va plasmar en un acusat deteriorament

de la normalitat parlamentària, en unes alarmants xifres de

violència social i política, en freqüents atemptats contra la vida

i la propietat, en constants vulneracions de la llibertat de

reunió, d'expressió i de premsa o en la naturalització dels cops

de força i les insurreccions com a mecanismes legítims de canvi

polític. Fins a sis aixecaments, de distint signe, va haver-hi en

tot el període.

La primavera de 1936 la capacitat coercitiva de l'Estat es va

enfonsar, les regles de joc van ser infringides i als carrers es va

viure una incessant espiral de violència revolucionària i

contrarevolucionària que va acabar per enverinar la

convivència i per volar els ponts que encara unien molts

d'espanyols.

El juliol de 1936 es va posar fi a l'experiència de la Segona

República. Al llarg dels seus cinc anys d'existència, els

diferents governs de la Segona República no van ser capaços de

garantir la pau social, de legislar per a tot el conjunt social, de

crear institucions amb el suport majoritari dels espanyols o

d'incorporar a la democràcia els qui, des de posicions

maximalistes, somiaven amb dictadures del proletariat,

revolucions o governs autoritaris.

La Guerra Civil va aixecar fins al paroxisme les dinàmiques

d'intolerància i enfrontament d'anys anteriors. Per tot Espanya

es van estendre els assassinats massius, les represàlies

socioeconòmiques, els atropellaments de drets fonamentals i els

desplaçaments forçosos de població.

La repressió en la reraguarda de tots dos bàndols es va

cobrar desenes de milers de víctimes, moltes de les quals

encara jeuen en cunetes o fosses comunes sense identificar. El

terror blanc o vermell es va dirigir contra els membres

d'organitzacions socials, polítiques, juvenils o religioses

percebudes com a enemigues, però també contra milers de

ciutadans anònims que mai no van arribar a empunyar les armes

i que van ser assassinats per raó de la seva posició social, de les

seves creences, de les seves afinitats ideològiques o fins i tot de

querelles personals o de circumstàncies geogràfiques.

Els passejos, les sacas, les "chekas", les massacres

col·lectives i les confiscacions de béns van formar part del dia

a dia a qualsevol racó d'Espanya, especialment en els primers

mesos de la guerra, quan el protagonisme de les milícies locals

i les agrupacions sindicals i polítiques en l'administració de

justícia va ser major en tots dos bàndols. Avançat el conflicte,

els processos de depuració i neteja política es van tornar cada

vegada més selectius, però no per això menys cruents. Fins i

tot, a l'interior de cada bàndol es van produir purgues polítiques

i esclats subversius que van amplificar encara més el rastre de

sang i dolor.
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Els danys del conflicte no sols van ser humans, sinó també

materials. Nombrosos pobles i ciutats van ser devastats.

L'economia del país es va contreure dràsticament i va caldre

esperar diverses dècades fins a recuperar els nivells de

prosperitat aconseguits en els anys trenta. Esglésies, museus,

edificis civils, universitats o arxius històrics van ser destruïts o

saquejats.

Amb la fi de les hostilitats no va arribar la pau. Al conflicte

va succeir un duríssim període de postguerra en un context

internacional marcat per l'hecatombe que va suposar la Segona

Guerra Mundial. Per a centenars de milers d'espanyols esperava

aleshores la repressió, la presó, la depuració o l'exili. Les dades

de desapareguts, represaliats i afectats resulten atroces.

Un passat tan complex i ple d'arestes requereix

aproximacions plurals, desapassionades i generoses. Mai no hi

ha hagut un relat consensuat sobre la Segona República, la

Guerra Civil i el règim de Franco. Ni entre els historiadors, que

encara sostenien acarnissats debats teòrics, metodològics i

interpretatius sobre els principals processos socials i polítics de

l'època, ni entre els ciutadans, cadascun amb el seu particular

i inexpugnable patrimoni de records i relats heretats de pares i

avis.

Lluny de suposar un problema, aquesta heterogeneïtat de

posicions és una sana riquesa a preservar. Una societat

democràtica i pluralista no pot permetre que el poder polític

fixi relats tancats, simplificadors o maniqueus sobre

esdeveniments tan polièdrics. Per això, és la importància de

dictar aquesta norma, que ve a ser l'alternativa a totes aquelles

que s'han dictat des de l'any 2007.

Els camins de la Història no són certament els de la

memòria. Mentre la primera cerca l'avanç del coneixement

col·lectiu sobre un esdeveniment o procés concret, seguint un

mètode contrastable, la recerca amb fonts documentals, el debat

reposat entre pares i uns criteris de tipus acadèmic, la memòria

és, per la seva pròpia naturalesa, privada i familiar, això és,

subjectiva, moguda per emocions i identitats.

Precisament per això una societat madura com la nostra ha

d'oposar-se de pla a qualsevol intent governamental de limitar

l'autonomia dels investigadors, però també a qualsevol

pretensió d'arrasar amb les variades memòries individuals i

familiars, tan legítimes i naturals, per construir, en el seu lloc,

l'artifici d'una memòria total i per a tots.

No existeix cap figura semblant a la del gran historiador

públic, portador d'una veritat incontrovertible i única, a cavall

entre el censor i l'activista, que anhela la legislació

memorialista.

Una societat democràtica i pluralista ha de fer un esforç per

reconèixer la complexitat i duresa del passat traumàtic, amb

l'ànim de comprendre les raons que van guiar els espanyols de

llavors a actuar com van actuar, en els seus propis termes,

segons el seu horitzó d'experiències i expectatives, i no

conforme a conceptes o interessos de la política actual, que res

tenen a veure amb el que van viure o van pensar els espanyols

de fa gairebé cent anys.

Enfront de les ingerències, coaccions i restriccions de drets

de la legislació memorialista, cal recordar que el principal

deure de l'Estat quant al passat ha de partir de l'empara de les

llibertats i de la voluntat de reconciliació.

En primer lloc, l'administració en un país democràtic com

el nostre ha de respectar les interpretacions que del mateix

puguin fer avui els historiadors en l'exercici del seu ofici,

d'acord amb les seves fonts documentals i els seus criteris

científics, o els ciutadans qualssevol en l'ús legítim de la seva

llibertat.

En segon lloc, l'administració en un país amb una història

recent tan dramàtica i divisiva ha de procurar tots els mitjans a

l'abast per fomentar la reconciliació, això és, la reconstrucció

dels afectes, la promoció de la mútua comprensió de les

querelles de cada part i el reconeixement i la reparació del mal

rebut.

En definitiva, una norma de reconciliació ha de perseguir,

en conseqüència, honrar tots els espanyols que en qualsevol

bàndol o situació van batallar, van lluitar o es van comprometre

per una Espanya que estimaven millor segons el que els dictava

la seva consciència. També aquells que, durant la Guerra Civil,

es van veure abocats a combatre en qualsevol dels dos bàndols

per raons geogràfiques o de context social. I tots aquells que,

sense empunyar les armes, van ser víctimes de persecució o

represàlies per la seva fe, les seves creences religioses, el seu

estatus social o les seves simpaties ideològiques o personals.

A fi de salvaguardar aquesta concòrdia i reconciliació, hem

de bandejar qualsevol temptació maniquea d'instrumentalitzar

políticament en l'actualitat uns esdeveniments que van succeir

fa ja gairebé un segle. La reconciliació a la qual s'arribà entre

els espanyols de diferents bàndols, i contra la qual ara es vol

atemptar, pot dir-se que enfonsa les seves races en els

comportaments socials i culturals dels anys seixanta, quan cada

vegada més espanyols, fossin fills de vencedors o vençuts, van

començar a actuar, a treballar, a viure o a divertir-se units,

moguts per un indestructible desig de superació de les

desavinences i malvolences que havien mogut els seus pares.

Tant va ser així que, tant en els sectors vinculats al règim de

Franco com en les forces de l'oposició, es van apreciar

tendències en el sentit de deixar enrere l'enfrontament de la

Guerra, i de posar la vista en la pau i en la reconciliació. I,

encara que els motius poguessin ser inicialment tàctics o

propagandístics, aviat van anar cobrant un caràcter més genuí

a mesura que s'anaven contagiant de l'incontestable desig de

pau i d'acord que sentia la població.

Mereixen destacar-se, com a mostres d'aquest procés, la

declaració del Partit Comunista d'Espanya de juny de 1956, en

la qual s'advocava "sense reserves" per la "reconciliació

nacional dels espanyols" o la proposició realitzada pel mateix

partit en el seu sisè congrés, celebrat a Praga el desembre de

1959 i el gener de 1960. En aquella ocasió els comunistes

exiliats demanant «amnistia general per als presos i exiliats
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polítics, extensiva a totes les responsabilitats derivades de la

guerra civil en tots dos bàndols contendents». Fins i tot Dolores

Ibárruri es va atrevir el 1955 a indicar que l'objectiu a

aconseguir pels comunistes espanyols de l'època no era un altre

que el d'aconseguir la pau i la democràcia entre tots els

espanyols, «sense preguntar-los com pensaven avui, sinó com

pensen avui i què volen per a Espanya».

En aquesta mateixa època el govern de la República a l'exili

va adoptar un avantprojecte d'estatut legal per restablir la

normalitat jurídica en el qual se sol·licitava l'amnistia de tots

els delictes perpetrats per mòbil polític i social des del 18 de

juliol de 1936 fins al dia de la signatura de la disposició.

Valgui com a exemple en el costat del règim de Franco la

celebració dels 25 Anys de Pau el 1964, en la qual

deliberadament es va voler evitar al·lusions a la Guerra i a la

victòria, a favor d'apel·lacions a l'entesa entre els espanyols.

Però no seria l'única cosa, perquè diferents polítics monàrquics

o democratacristians que van exercir llocs de responsabilitat en

aquest règim van començar també a reclamar una amnistia total

i sense reserves com a pas previ necessari per aconseguir la

reconciliació.

És necessari així mateix esmentar la qüestió del càstig dels

crims comesos en les dues zones en conflicte que, just és

recordar-ho, es van comptar per desenes de milers en tots dos

bàndols. Ja el mateix règim de Franco, en el Decret llei

10/1969, de 31 de març, pel qual es declara la prescripció de

tots els delictes comesos amb anterioritat a l'1 d'abril de 1939,

va declarar extingida la responsabilitat penal per absolutament

tots els crims comesos durant la guerra, que són els que van

provocar l'aclaparadora majoria de les víctimes.

Els exemples a favor de la reconciliació i del perdó es van

prodigar en els anys de la Transició i van tenir com a

protagonistes representants de tot l'arc parlamentari, inclosos

antics contendents o polítics dels anys trenta. Enfront del que,

amb freqüència, però erròniament, s'ha afirmat des d'una part

de l'esquerra en els temps actuals, la Transició no va ser un

pacte basat en l'oblit o en la por sinó un gran acord transversal

assentat, precisament, sobre el record dels errors i les

violències comeses. No va haver-hi amnèsia, sinó record. I va

ser aquest record, ampli i generós, el que va permetre que tirés

endavant el país en una conjuntura com aquella. Per això tants

discursos d'aquella època van renunciar a fer política sobre el

passat i van prendre com a punt de referència l'elogi de la

concòrdia i de la reconciliació.

És en aquest context en el qual ha de valorar-se la Llei

d'amnistia de 15 d'octubre de 1977, confirmada en la

Constitució de 1978, que va ser ratificada de manera

aclaparadora pel poble espanyol, per la qual cosa es va posar

fi  al procés polític i jurídic de reconciliació que consagra la

concòrdia entre els espanyols i la seva ferma voluntat de

mantenir-se units en la defensa i promoció del projecte de vida

en comú que és Espanya, sense nous enfrontaments civils.

No és potestat de cap legislador d'avui dia jutjar

col·lectivament aquells espanyols de llavors per tornar a dividir

les generacions presents a costa del passat. La concòrdia i no el

revisionisme rancuniós ha de ser la resposta a aquells

sofriments del passat, com una manera de superar les divisions

i hostilitats entre espanyols mitjançant la cooperació i la

integració en aquest projecte comú que anomenem Espanya.

Per això entenem que els poders públics d'una societat

democràtica, que proclama com a valors superiors del seu

ordenament la llibertat i el pluralisme, han d'abstenir-se de fixar

com a correcta o autèntica una determinada versió històrica,

propòsit que atempta contra les més elementals llibertats

ideològica, religiosa i de pensament, i que amenaça la llibertat

de càtedra i recerca. La gran diferència entre les societats

democràtiques i les despòtiques és precisament que les segones

no permeten un altre discurs que el declarat oficial.

L'actual Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a

Llei de memòria històrica, així com la incipient Llei de

memòria democràtica, no persegueixen els valors de llibertat,

respecte i tolerància que va impulsar la Transició, en decretar

la intromissió de l'Estat en l'esfera de la consciència dels

espanyols, modelar la seva memòria individual, impedir la

llibertat d'opinió, limitar la llibertat de càtedra i penalitzar el

treball dels historiadors si aquest no s'ajusta a la interpretació

sectària i interessada dels esdeveniments històrics que fan certs

partits polítics.

Precisament, el pluralisme polític que l'article 1 de la

Constitució proclama se sustenta en la llibertat d'expressar-se

en funció d'una específica posició política o opinió, un

concepte inherent a la democràcia. Només un sistema

democràtic ofereix condicions per expressar i defensar diferents

i antagòniques línies de pensament, totes emparades pel

respecte i la tolerància que afirma la legitimitat i la validesa de

cada posició.

L'article 20 de la Carta Magna garanteix com a dret

fonamental aquesta llibertat d'opinió, perquè tal com

assenyalava la STC 105/1986, les llibertats de l'article 20 «no

sols són drets fonamentals de cada ciutadà, sinó que signifiquen

el reconeixement i la garantia d'una institució política

fonamental, que és l'opinió pública lliure». Una llibertat

d'opinió que correspon a tot ciutadà, perquè com també ha

afirmat l'Alt Tribunal (STC 51/1989), «qualsevol persona pot

manifestar les seves opinions i fer la crítica d'una situació, sigui

o no exacta o veraç la descripció d'allò criticat, perquè no ens

trobem en l'àmbit del dret d'informació, i siguin més o menys

positives o negatives, justes o injustes i moderades o acerbes

tals opinions, perquè en això resideix el nucli essencial de la

garantia de l'opinió pública lliure inherent a la llibertat

d'expressió, en sentit estricte».

Les conviccions dels individus no poden fixar-se

normativament ni impedir-se la seva manifestació pública, ja

que la llibertat ideològica «no constitueix, com és obvi, una

mera llibertat interior, sinó que dins del contingut essencial

s'inclou la possibilitat de la seva manifestació externa» ( ATC

1227/1988). Una llibertat que és incompatible amb el fet que

l'Estat s'entremeti en la formació i l'existència d'aquestes

conviccions.
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Les lleis que es fan per reescriure la història al gust d'una

part mai no han estat un estímul per a la pau, la democràcia ni

els drets humans. És per això que entenem que ha de deixar-se

a la labor en llibertat d'historiadores i experts l'anàlisi dels

esdeveniments del nostre passat i evitar que els poders públics

determinin la formació de criteris sobre el significat de la II

República, la Guerra Civil i les seves conseqüències, acció que

només contribueix a reobrir emocions caïnites.

Sens dubte el poble espanyol va ser veritable protagonista

durant tres anys claus de la nostra història recent, 1976, 1977

i 1978. Ho va ser amb la seva participació en les eleccions del

15 de juny de 1977; i ho va ser en el Referèndum de 6 de

desembre de 1978 pel qual es va aprovar la Constitució.

Tres decisions del poble espanyol adoptades amb una

extraordinària participació popular i un sentit inequívoc del vot,

especialment quan mitjançant l'aprovació de les Corts i la

ratificació del poble espanyol de la Constitució Espanyola de

1978 Espanya va decidir sense reserves establir la justícia, la

llibertat i la seguretat i promoure el bé de tots els que integren

la Nació espanyola.

Efectivament, la Nació espanyola, fent ús de la seva

sobirania, va proclamar la seva voluntat que Espanya assumís

els senyals polítics d'identitat de les nacions del seu entorn:

sobirania nacional, sistema parlamentari, institucions

representatives, principi de divisió de poders, reconeixement i

protecció de les llibertats i dels drets fonamentals.

Espanya és una gran nació. Ho és pel seu origen i per la

seva història; per la seva vocació i projecció universal; per la

seva literatura, el seu art, la seva cultura, plenes d'enginy i

creativitat; per la seva enriquidora diversitat en territoris,

maneres de ser, costums, llengües i tradicions, i la Constitució

es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola,

pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols.

La Constitució del 78 va proclamar l'afirmació de la nostra

unitat nacional assumint la diversitat territorial d'Espanya com

a orgull i coherència; reconeixent que la diversitat està en la

nostra història i defineix la nostra pròpia identitat nacional; i

que els sentiments s'han de respectar i comprendre, mai ignorar,

enfrontar o dividir.

Mai no hi ha hagut un relat consensuat sobre la II

República, la Guerra Civil i el franquisme. Ni pot haver-lo. Ni

entre els historiadors, que encara sostenen importants debats,

ni entre els ciutadans, cadascú amb el seu particular i

inexpugnable patrimoni de records familiars.

Un passat tan complex com el nostre requereix

aproximacions plurals, desapassionades i generoses. En el seu

lloc, la Llei de memòria democràtica, document pactat amb els

enemics d'Espanya, que presenta els etarres com a víctimes i

lluitadores per la democràcia, cerca imposar un relat maniqueu

i fal·laç que limita l'autonomia dels investigadors i la llibertat

d'expressió dels espanyols.

Enfront del sectarisme, l'obligació dels poders públics és

fomentar la trobada, la reconciliació i la concòrdia. Perquè

concòrdia significa literalment «amb cor» i re-cordar significa

efectivament «llevar al cor», cap norma jurídica ha d'atacar el

cor de l'Estat, que és la Nació, alentint divisions entre

generacions d'espanyols per raons històriques derivades de la

Guerra de 1936 ni distorsionar els records dels nostres familiars

que van lluitar en la guerra i els seus supervivents i sobre

descendents que en condicions molt difícils van treballar per la

pau.

Les divisions mai no fan gran un poble; només

l'empobreixen i l'aïllen. Amb la finalitat d'evitar les fractures

socials que tant de mal fan a les consciències de les persones,

als afectes, a l'amistat ja les famílies, a les relacions entre els

ciutadans, el Grup Parlamentari VOX en el Parlament balear

presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig a

l'aprovació d'una nova norma de memòria democràtica en el

disseny de la qual, a confessió de part, han participat enemics 

declarats d'Espanya, que pretenem animar artificialment

polítiques de divisió i enfrontament entre espanyols, tant

passades generacions com de les presents, divisions que van ser

feliçment superades pels nostres pares i avis.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Nació

al fet que prengui totes les mesures al seu abast a fi que siguin

derogades totes les normes eventualment aprovades en matèria

de memòria democràtica o històrica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

derogar la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i

reconeixement democràtics de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears defensa la concòrdia i

reconciliació entre espanyols heretada de les generacions

passades i insta totes les institucions públiques a garantir

l'homenatge a tots els qui des de diferents posicions van voler

servir a Espanya i van caure en combat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que

estableixi els instruments necessaris perquè la comunitat

autònoma de les Illes Balears col·labori amb els descendents

directes de les víctimes que així ho sol·licitin en les activitats

d'indagació, localització i identificació de les persones

desaparegudes a conseqüència de la violència social, política o

persecució religiosa durant el període històric comprès entre el

14 d'abril de 1931 i el 9 de maig de 1945, data de la fi de la

Segona Guerra Mundial a l'Europa.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que

estableixi els convenis oportuns amb els òrgans centrals del

Ministeri de Defensa, l'Exèrcit de Terra, l'Armada Espanyola

o l'Exèrcit de l'Aire a fi que les Forces Armades rendeixin els

pertinents honors fúnebres militars en senyal de respecte i

homenatge a les restes mortals dels que van morir en la nostra

passada guerra, qualsevol fos el bàndol en el qual van lluitar
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per Espanya i de totes aquelles víctimes de la violència

esdevinguda durant el període històric comprès entre el 14

d'abril de 1931 i el 9 de maig de 1945.

Palma, a 14 de juliol de 2022

El portaveu

Jorge Campos i Asensi

B)

RGE núm. 5696/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a EBAU única, davant la Comissió

d'Educació, Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Educació, Recerca i Cultura.

L'etapa secundària es pot definir com un període

absolutament essencial en la vida acadèmica i en

desenvolupament personal i formatiu d'un alumne.

Aquesta engloba un període total de sis anys, que es

divideixen en quatre, que són els corresponents a l'Educació

Secundària Obligatòria (ESO), i dos optatius de l'etapa final

secundària, coneguda com a Batxillerat, la superació del qual

constitueix un requisit indispensable per a l'accés a estudis de

Formació Professional de Grau Superior i a l'Ensenyament

Universitari.

Després de l'última reforma educativa, aprovada a través de

la denominada LOMLOE (Llei orgànica de modificació de la

Llei orgànica  d'educació) i que entrarà en vigor per al curs

acadèmic 2022/23, existeixen, en funció de les preferències de

l'alumnat i de l'orientació que desitgin proporcionar al seu futur

acadèmic, cinc tipus de Batxillerat: Ciències i Tecnologia,

Humanitats i Ciències Socials, Arts Plàstiques, Arts Escèniques

i General.

A la finalització de cada curs acadèmic, concretament al

començament dels mesos de juny i juliol, els alumnes de

Batxillerat de tot Espanya se sotmeten en tot el territori

nacional a l'anomenada EBAU (Avaluació de Batxillerat per a

l'Accés a la Universitat). Aquesta prova, coneguda anteriorment

com a Selectivitat i com a PAU (Prova d'Accés a la

Universitat), i organitzada per part de les comunitats

autònomes, és una de les més importants en la vida acadèmica

d'un estudiant, ja que la seva superació constitueix un requisit

preceptiu per garantir l'accés a l'ensenyament universitari,

després de la superació d'un examen d'accés en el qual s'exigeix

a l'alumne la demostració de coneixements i aptituds en les

matèries sobre les quals s'examina.

L'EBAU com a examen s'estructura en dues fases, que són:

a) Una fase general obligatòria per a tot alumne que hagi

superat amb èxit els dos cursos acadèmics del Batxillerat. Dins

d'aquesta fase general existeixen quatre assignatures, de les

quals tres són comunes per a tot l'alumnat, que són Història

d'Espanya, Llengua Castellana i Literatura, un idioma

estranger, que serà el que hagi cursat l'alumne en Batxiller, i

que es triarà entre l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià, mentre

que la quarta assignatura (Matemàtiques II, Llatí II,

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II o Fonaments

de l'Art II), serà una matèria troncal adaptable a la modalitat de

batxiller triada per l'alumne.

b) Una fase específica, que és de caràcter opcional, que

serveix als alumnes per incrementar la seva nota, especialment

per a aquells que necessitin accedir a estudis universitaris en els

quals s'exigeix una nota de tall elevada.

Any rere any els estudiants de Batxillerat que es presenten

a la prova l'aproven amb uns percentatges aclaparadors. No en

va l'exemple el demostra l'elevadíssima taxa d'aprovats que han

tingut lloc a Balears en la convocatòria de l'EBAU del mes de

juny, on han aprovat el 96,5% dels alumnes, amb una nota

mitjana de notable (7,239).

No obstant això, i a pesar que el nivell de coneixements

exigit en el temari de les diferents assignatures és comú per a

tots els alumnes, amb independència de la regió a la qual

pertanyin, i d'uns resultats amb majoria aclaparadora

d'aprovats, són nombrosos els actors de la comunitat educativa

que denuncien que any rere any es produeixen entre les

diferents comunitats autònomes notables diferències quant als

continguts a exigir durant el transcurs dels exàmens.

Sobre la base d'això es produeixen situacions de desigualtat

entre l'alumnat, ja que la diferència de continguts genera

discriminacions entre ells a l'hora de superar els exàmens de les

proves. A conseqüència d'això, i en funció de la regió en la qual

s'examinin, alguns alumnes s'enfronten a continguts més

assequibles per a la superació de l'examen enfront d'uns altres

que han de superar un examen de major dificultat.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d'Educació i el Govern d'Espanya que, amb vista al pròxim curs

acadèmic 2022/23 i els successius, vetlli per la implantació a

tot Espanya d'un model únic d'examen de l'Avaluació de

Batxillerat per a l'Accés a la Universitat, a l'efecte d'evitar

discriminacions i de garantir la celebració de la prova en

condicions d'igualtat, sense que es produeixin situacions de

privilegi o de desavantatge entre alumnes de les diferents

regions espanyoles a l'efecte d'accedir amb major o menor

dificultat als graus universitaris

Palma, a 14 de juliol de 2022

El portaveu

Jorge Campos i Asensi
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C)

RGE núm. 5716/22, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de

l'Energia, 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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei

següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El 16 de febrer de 2021 es va aprovar una iniciativa del

Grup Parlamentari Unidas Podemos en aquesta mateixa

cambra. Es tractava d'una proposició no de llei sobre el Tractat

de la Carta de l'Energia (número de registre 16001/2020).

En ella recordàvem que l'Acord de París de 2015 establia,

en paraules de la pròpia Comissió Europea, “un marc global

per evitar un canvi climàtic perillós mantenint l'escalfament

global molt per sota dels 2°C i prosseguint els esforços per

limitar-lo a 1,5°C.” Dèiem llavors que era fonamental prendre

mesures urgents en diferents camps per revertir la tendència

alcista de l'augment de temperatura.

Explicàvem també en què consistia aquest tractat. Dèiem

que el seu objecte principal és blindar les inversions dels grans

grups energètics i financers globals, així com assegurar l'accés

permanent d'Europa Occidental als combustibles fòssils, i crear

un mercat europeu d'energia. Però no hem d'oblidar que aquest

tractat procedeix d'un context i un plantejament energètic de fa

tres dècades i és totalment aliè al context actual de lluita contra

el canvi climàtic. Protegeix inversions en energies fòssils

incompatibles amb els compromisos adquirits amb la signatura

de l'Acord de París per part d'Espanya i la UE que implica

limitar l'augment de temperatura en 1,5°C a final de segle.

Aquest tractat qüestiona les mesures actuals imprescindibles

per a la transició energètica: abandonament de fonts fòssils,

impuls de renovables i eficiència energètica, mesures dirigides

a acabar amb la pobresa energètica o control públic de la

producció energètica, entre altres. Tampoc hem d'oblidar que

aquest tractat, com a gran part d'uns altres TCI, conté clàusules

ISDS, un mecanisme de solució de diferències entre inversors

i estats, cosa que significa que les demandes dels inversors

davant el que puguin considerar lesiu per als seus interessos

s'efectuen davant tribunals d'arbitratge internacionals privats,

essent les seves decisions inapel·lables. Els estats, en canvi, no

poden denunciar les multinacionals sota aquest tractat. És a dir

que el que ocorre és un cas flagrant de pèrdua de sobirania i

submissió dels interessos públics de la ciutadania als interessos

d'inversors privats.

El juliol de l’any passat es va iniciar un procés de

modernització del tractat, l'objectiu del qual en última instància

ha estat el d'intentar donar una imatge més amable del tractat,

alguna cosa així com una rentada de cara, ja que no existeixen

canvis significatius en el document final al no haver-se

modificat els articles més rellevants, com la protecció a les

inversions en combustibles fòssils, l'ampliació de cobertura de

protecció a noves fonts d'energia i tecnologies, actualment no

protegides com l'hidrogen, la biomassa, el biogàs, els

combustibles sintètics i la captura i l'emmagatzematge de

carboni, la qual cosa augmenta la possibilitat que els estats

siguin demandats, en lloc de mitigar els seus riscos, el

manteniment dels tribunals d'arbitratge i la clàusula zombi, que

assegura que, encara que un país abandoni el tractat, els

inversors puguin continuar demandant-lo fins a vint anys

després.

La modernització en realitat del que tracta és de l'expansió

del Tractat de la Carta de l'Energia, ja que és clau per a la seva

supervivència. Es necessiten més països productors que

s'adhereixin. En el seu full de ruta figuren els països africans

rics en hidrocarburs, la incorporació dels quals és

imprescindible per al compliment dels objectius anunciats,

encara que fins avui cap no hagi ratificat el TCE.

A Espanya el Tractat, com ja vam dir fa més d'un any, es va

publicar el 1995, sense debat, i es va ratificar el 1997. Mai no

va tenir transcendència fins a la dècada passada, concretament

a partir de les retallades de les primes de les renovables que ha

ocasionat innombrables denúncies contra Espanya per part dels

inversors energètics, que de moment ha suposat la pèrdua de

1.046 milions d'euros de les arques públiques, estant per

resoldre's més de vint denúncies que, de perdre's, podria

augmentar aquesta pèrdua fins als vuit mil milions i pot ser que

fins als deu mil milions, segons compta la mateixa ministra de

Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Aquesta xifra equival

a gairebé set vegades el pressupost compromès per Espanya per

contribuir al Fons Verd de l'ONU per donar suport a les accions

contra el canvi climàtic.

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va

proposar, abans d'acabar-se l'última ronda de negociacions per

modernitzar el TCE, una sortida en bloc de la UE d'aquest

tractat. Va ser una decisió valenta que creiem que ha de

secundar-se. Va comptar amb el suport del parlament holandès

i va plantejar dubtes en països com Polònia, França o

Alemanya. No obstant això, la majoria dels països signants

d'aquest tractat, entre els quals es compta la UE, han optat per

la seva modernització, alguna cosa que la mateixa ministra ha

qualificat de “decebedora” ja que “continuarà obstaculitzant

l'ambició de les polítiques climàtiques, protegint inversions

fòssils i qüestionant el dret a regular de la UE i els seus estats

membres”.

Arribats a aquest punt Espanya sol·licitarà als serveis

jurídics de la Comissió i del Consell una anàlisi jurídica sobre

els possibles efectes de la retirada del Tractat.

Després de l'acord sobre la modernització del Tractat de la

Carta de l'Energia, els estats membres de la UE i el Parlament

Europeu encara hauran d'examinar el text legal, que s'espera

que es publiqui el 22 d'agost. La decisió del Consell Europeu

és també necessària perquè la UE adopti la modernització del

TCE a la pròxima Conferència de la Carta de l'Energia, que se

celebrarà el novembre.

A les Illes Balears s'està fent una bona feina des del Govern

en matèria de transició energètica. Des de la implantació de la

Llei balear de canvi climàtic s'han donat avanços significatius

en eficiència energètica i utilització d'energies renovables, en
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actuacions en matèria de canvi climàtic, en reducció d'emissió

de gasos d'efecte d'hivernacle, en control de la contaminació

atmosfèrica o en el seguiment de l'evolució del clima. Tot

aquest esforç, necessitat de grans inversions, no pot estar

supeditat a les amenaces dels lobbys que donen suport al

Tractat de la Carta de l'Energia. No pot permetre's que

decisions preses de manera sobirana en aquesta comunitat

autònoma puguin ser denunciades pels qui defensen el

manteniment dels combustibles fòssils. No pot permetre's que

aquestes inversions plantejades per mitigar les conseqüències

del canvi climàtic acabin en les arques de qui menysprea els

objectius de transició energètica.

Per tot això, el Grup Parlamentaris de Unidas Podemos

presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a

negociar i impulsar la sortida coordinada de la UE del Tractat

de la Carta de l'Energia abans de la pròxima conferència del

mes de novembre i, en el cas de no aconseguir-se, insta a la

sortida unilateral d'Espanya.

Palma, a 15 de juliol de 2022

El diputat

Pablo Jesús Jiménez i Fernández

El portaveu

Alejandro López i Soria

D)

RGE núm. 5719/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, per una via verda d'Alaró a

Consell més respectuosa amb el paisatge, l'agricultura, el

patrimoni i el senderisme, davant la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

La disposició addicional tercera de la Llei 13/2018, de

camins públics i rutes senderistes, preveu la restauració, la

posada en funcionament i l’ús públic com a camins ferroviaris

els trams de traçat d’antigues línies ferroviàries. Aquesta

mateixa disposició estableix que atenent l’interès històric i de

patrimoni ferroviari, amb independència del que pugui establir

el Pla director sectorial de camins, té la consideració de camí

ferroviari, es considera d’interès general i es declara d’utilitat

pública, a l’efecte de la legislació d’expropiació forçosa, el

traçat de l’antiga línia de ferrocarril d’estació de Consell a

Alaró.

Al BOIB núm. 29 de 24 de febrer de 2022 es va publicar

l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte

de via verda Alaró-Estació. El projecte preveu l’execució d’una

via verda o camí de vianants entre el nucli urbà d’Alaró i

l’estació de tren de Consell.

Aquesta exposició pública ha generat una important alarma

social al poble d’Alaró i al poble de Consell, ja que sense

qüestionar la creació d’una via verda que uneixi, com un temps,

el nucli d’Alaró amb l’estació de Consell, es considera que el

traçat plantejat al projecte no recull l’antic traçat i suposa la

realització d’un vial que divideix i fa malbé finques rústiques

i genera multitud de problemes paisatgístics, perquè en molts

de moments la via va semienterrada i encaixada sense cap

atractiu per al senderisme. Aquesta alarma social ha suposat

que el mateix Ajuntament d’Alaró hagi presentat al·legacions

en contra del projecte.

Considerant que la recuperació d’una via verda que uneixi

Alaró i l’estació no es pot fer ignorant que fa més de 70 anys

que el camí va desaparèixer totalment, quedant molt pocs

vestigis de l’antic traçat i, per tant, essent lògic que la nova via

verda tengui en compte els canvis que s’han produït en tot

aquest temps i la flexibilitat necessària per aconseguir la

connexió amb el màxim respecte al paisatge, a les propietats i

al patrimoni ferroviari i natural. De fet, aquesta flexibilitat és

la que s’ha aplicat en la zona del nucli urbà, on no se segueix

el traçat històric, i és la que s’ha aplicat a la zona de les mines

on tampoc se segueix el traçat històric.

Resultant absurd dir que l’execució d’un bon tram a prop de

la carretera genera inseguretat quan el mateix projecte planteja

que la via verda a la part més urbana o més pròxima al sòl urbà

vagi aferrada a la mateixa carretera. És evident que existeixen

multitud de tècniques constructives que garanteixen una total

seguretat a un camí pròxim i paral·lel a una carretera. En tot cas

incrementar els trams paral·lels a la carretera és una de les

opcions que existeixen i que s’haurien de valorar d’una forma

assenyada i cercant sempre el consens amb els propietaris i els

ajuntaments. En cap cas resulta acceptable que en determinats

traçats es vulgui ser absolutament purista amb el traçat antic

encara que això suposi greus perjudicis per a les finques, les

explotacions agrícoles i el mateix paisatge i, en canvi, en els

altres trams s’actuï amb total flexibilitat i prioritzant la

connexió i la facilitat de l’execució de l’obra.

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 rebutja el projecte

inicialment aprovat de recuperació de la via verda entre Alaró

i l’estació de Consell exposat al públic al BOIB de 24-02-2022,

perquè en determinats trams no s’ajusta al traçat històric i en

altres trams es vol ajustar a aquest traçat encara que això suposi

afectar greument el paisatge, les finques rústiques i l’agricultura

i la ramaderia.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un projecte de via verda entre Alaró i

l’estació de Consell que sigui consensuat amb els ajuntaments

d’Alaró i de Consell i amb una majoria dels veïnats afectats, tot

cercant l’execució d’aquest camí amb el manco impacte
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ambiental i paisatgístic i el màxim respecte per la integritat de

les finques i l’ús agrícola.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears al fet que si per aprovar projectes de recuperació

de traçats ferroviaris antics que reuneixin les característiques de

l’anterior punt s’ha de modificar la Llei de camins impulsi els

canvis legals puntuals necessaris a l’efecte.

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Josep Melià i Ques

La portaveu

Maria Antònia Sureda i Martí

E)

RGE núm. 5720/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, per una política de transport

ferroviari que no discrimini Balears, davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial (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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial pel

procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve

motivada per la imminent aplicació de la mesura a la península

i que la nostra iniciativa pretén fer-la extensible a Balears; per

aquest motiu es fa necessari i imprescindible que es debati i

voti al més aviat possible.

L’Estat espanyol fa 20 anys que té com una de les seves

grans polítiques d’infraestructures i mobilitat l’anomenada Alta

Velocitat Espanyola (AVE). Iniciada aquesta política amb la

posada en marxa de la línia Madrid-Sevilla resulta que l’Estat

ha invertit en construcció de línies d’AVE uns 40.000 milions

d’euros aquestes dues darreres dècades. Els 2.900 quilòmetres

de vies en servei fan de la xarxa de tren d’alta velocitat

espanyola la més extensa d’Europa i la segona més gran del

món, per darrere només de la Xina. Circulen cada dia uns 300

trens connectant directament trenta ciutats.

En el cas dels territoris insulars, especialment a les Illes

Balears, els seus ciutadans no només veuen com una part dels

seus imposts es dediquen a finançar una xarxa ferroviària

d’elevat cost que no els dona servei, sinó que a més han de

constatar com l’Estat no aporta res per modernitzar i potenciar

la xarxa ferroviària insular. És a dir, els ciutadans de les

Balears estam doblement discriminats, ja que hem de pagar una

part de l’AVE i l’Estat no paga res del nostre transport

ferroviari. El famós conveni ferroviari signat entre l’Estat i el

Govern balear ha estat pura retòrica buida, maniobra de

distracció i pur engany.

Una de les conseqüències del canvi climàtic és l’aposta pel

tren com a mitjà de transport manco contaminant en relació

amb l’avió o els mitjans terrestres (autobús/cotxe). Així, per

exemple, el grup d’experts per a la reforma del sistema tributari

proposa la creació d’un impost als bitllets d’avió precisament

per incentivar la mobilitat en AVE. És evident que a les Balears

queda molta feina a fer en aquesta matèria, ja que fa molts

d’anys que es planteja fer arribar el tren a Alcúdia, a Artà i

Cala Rajada, al Parc Bit, o fer el tramvia de l’aeroport al centre

de Palma, entres d’altres actuacions.

Recentment el president del Govern de l’Estat ha anunciat,

com una de les mesures estrelles de la part final de la

legislatura (concretament per als darrers mesos d’aquest 2022),

la gratuïtat dels abonaments ferroviaris, és a dir, una

bonificació del 100%, però que sols és aplicable als trens de

Renfe, als trens de titularitat estatal, als trajectes de rodalies i

mitja distància. És a dir, una bonificació que torna a

discriminar clarament els ciutadans de les Illes Balears, que

pagaran una part del cost que suposa el funcionament d’aquests

trens i no seran beneficiaris de la mesura. L’aplicació d’aquest

benefici a les Balears es calcula que podria suposar uns 76

milions d’euros.

Considerant inacceptable i discriminatori que els balears

haguem de pagar altes velocitats i tarifes molt avantatjoses als

trens de la península mentre aquí l’Estat no inverteix un euro en

una aposta estratègica pel tren.

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 rebutja que el Govern

de l’Estat estableixi la gratuïtat transitòria dels abonaments

ferroviaris sense preveure finançar l’extensió d’aquesta mesura

a les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a habilitar una partida pressupostària de 76 milions

d’euros, a fi i efecte que a través del corresponent conveni es

financi per part de l’Estat l’establiment d’abonaments

ferroviaris gratuïts a les Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat que cada any es dediqui a la mobilitat de les Balears,

com a mínim, un 2,50% (percentatge de la població balear

sobre el total de l’Estat) de la inversió que es realitzi en AVE.

Palma, a 18 de juliol de 2022

El diputat

Josep Melià i Ques

La portaveu

Maria Antònia Sureda i Martí
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F)

RGE núm. 5734/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a

desplegament reglamentari de la Llei d'FP, davant la

Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups

parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui

tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

La formació professional és una part important del sistema

educatiu i que representa una oportunitat de formació i

capacitació per a totes les persones, alhora que compleix una

tasca d’enriquiment i desenvolupament de destreses i

competències que faciliten l’augment de l’ocupabilitat de totes

i tots.

Amb la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació

i integració de la formació professional, s’ha donat una passa

ferma i contundent per poder organitzar tot el sistema de

formació professional i millorar així la capacitat i possibilitat

de totes i totes a assolir unes certificacions professionals i unes

titulacions que afavoriran la seva inserció en el mercat laboral

i la possibilitat de desenvolupar una carrera professional al

llarg de la vida i facilitar així una vida més digna i més justa

per a tothom.

La nova llei d'FP facilita el desplegament de tots els tipus

de formació i la possibilitat que tothom pugui obtenir unes

titulacions adients en relació amb les seves capacitats i/o

competències, obrint la possibilitat de tenir una formació

professional bàsica per a tothom i la possibilitat d’obtenir el

títol de tècnic bàsic que facilita la possibilitat d’obrir la porta

a la possibilitat que tothom pugui tenir una certificació de les

seves capacitats, destreses o interessos.

Ara bé, aquesta llei, aprovada fa gairebé 3 mesos, requereix

d’un desplegament legislatiu que faciliti l'ordenació i la

regulació específica de totes i cadascuna de les possibilitats que

obre. Per tant, el desplegament resulta imprescindible i urgent

davant la possibilitat de poder implantar noves modalitats,

noves possibilitats a l’alumnat de les Illes Balears que vulgui

tenir accés i una formació professional del segle XXI i cal

accelerar la possibilitat de posar en marxa tots aquells canvis i

adaptacions que aquesta llei preveu i que resulten

imprescindibles per avançar en un sistema de formació

professional modern, adaptat a les necessitats de les persones

i de les empreses.

La Llei orgànica 3/2022, d’ordenació i integració de l’FP,

a l'article 42 estableix que l’oferta formativa de la formació

professional correspon a les administracions educatives en el

marc de les seves competències. Però per poder avançar en el

totes les possibilitats i ofertes de grau bàsic, mitjà i superior de

l’FP cal tenir un desplegament reglamentari previ per part de

l’Administració de l’Estat i la dotació pressupostària necessària

per poder ampliar l’oferta formativa, especialment als graus

bàsics.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants

presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a accelerar el desplegament reglamentari de la Llei orgànica

3/2022, d’ordenació i integració de la formació professional,

per poder ampliar i completar l’oferta formativa a les Illes

Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a establir una dotació pressupostària de caràcter complementari

per facilitar el desenvolupament i l’ampliació de l’oferta de la

formació professional de grau bàsic als diferents centres de les

Illes Balears i amb els recursos materials i personals

complementaris i necessaris per poder facilitar l’accés a

aquesta a tot l’alumnat que ho necessiti arreu de les Illes

Balears.

Palma, a 18 de juliol de 2022

Els diputats

Enric Casanova i Peiró

Gloria Pilar Santiago i Camacho

Joan Josep Mas i Tugores

Els portaveus

Pilar Costa i Serra

Alejandro López i Soria

Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 6030/21, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a discriminació

lingüística a la botiga H&M.

La Direcció General de Política Lingüística, ni directament

i a través de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, no té

constància de cap cas de discriminació lingüística a la botiga

H&M de la plaça de les Tortugues de Palma.

Palma, 30 de maig de 2022

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 7603/21, presentada pel

diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a protecció de les modalitats

insulars previstes a l'article 35 de l'estatut d'Autonomia.

Totes les accions desenvolupades pel Govern de les Illes

Balears en favor de la llengua catalana s’han d’entendre també

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-120.pdf#page=17
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com a accions de protecció de les modalitats insulars del català

de Mallorca, Eivissa i Formentera, atès que, per una banda, les

variants geogràfiques són al cap i a la fi la forma que la llengua

adopta en aquell lloc concret del domini lingüístic i que, per

una altra, la variació insular abasta tots els registres socials,

estilístics o funcionals existents.

Algunes de les moltes accions concretes desenvolupades

que es poden esmentar són el model de llengua definit en el

Llibre d’estil de les Illes Balears, la participació en el Projecte

Aina, les iniciatives “Per Sant Jordi, una paraula!”, la

campanya “La justícia, també en català”, l’edició i difusió de la

Guia bàsica de conversa sanitària, la campanya “I, tu jugues en

català?”, la col·laboració en la creació d’una base de dades de

dialectologia catalana o l’impuls del nomenclàtor toponímic

georeferenciat de les Illes Balears.

Palma, 30 de maig de 2022

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 9750/21, presentada per la

diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El

Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a retard del servei

de mamografia d'ençà que va començar la pandèmia.

Durant l’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus es

van interrompre les invitacions per fer les mamografies del

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (14 de març

de 2020) a causa del caràcter no urgent del cribratge i amb

l’objectiu de disminuir la transmissió a la població participant

i el personal sanitari i per la dedicació de molts professionals

assistencials i espais físics dels programes a l’atenció de la

COVID-19.

El 19 de juny de 2020 es van reprendre les mamografies del

cribratge del Programa de Detecció Precoç del Càncer de

Mama mantenint les mesures de seguretat establertes, les

citacions es realitzen de forma telefònica.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes RGE núm. 9754 a 9863/21, presentades

per la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a cobertura donada

mitjançant el programa de detecció de càncer de mama

durant el mesos de gener a desembre del 2020, a cobertura

donada mitjançant el programa de detecció de càncer de

mama durant el mesos de gener a octubre del 2021, a

participació en el programa de detecció de càncer de mama

durant els mesos de gener a desembre del 2020, a

participació en el programa de detecció de càncer de mama

durant els mesos de gener a octubre del 2021, a demora en

el biòpsies dutes a terme en el programa de detecció de

càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del

2020, a demora en el biòpsies dutes a terme en el programa

de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener

a octubre del 2021, a temps d’espera de radiologia

intervencionista en el marc del programa de detecció de

càncer de mama durant els mesos de gener a desembre del

2020, a temps d’espera de radiologia intervencionista en el

marc del programa de detecció de càncer de mama durant

els mesos de gener a octubre del 2021, a temps des de la

radiografia fins a la primera visita en el marc del programa

de detecció de càncer de mama durant els mesos de gener

a desembre del 2020, a temps des de la radiografia fins a la

primera visita en el marc del programa de detecció de

càncer de mama durant els mesos de gener a octubre del

2021.

Durant l’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus es

van interrompre les invitacions per fer les mamografies del

Programa de Detecció del Càncer de Mama a causa del caràcter

no urgent del cribratge i amb l’objectiu de disminuir la

transmissió a la població participant.

Tot i això, totes les unitats de diagnòstic es va mantenir

l’activitat per realitzar estudis addicionals pendents i els

seguiments urgents.

El 19 de juny es van reprendre les mamografies de cribratge

del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama

mantenint les mesures de seguretat establertes.

Cobertura donada mitjançant el programa de detecció de càncer

de mama any 2020

Mes d’agost. Citades: 2.304 dones

Mes de desembre. Citades: 2.117 dones

Mes de febrer. Citades: 3.971 dones

Mes de gener. Citades: 3.406 dones

Mes de juliol. Citades: 2.514 dones

Mes de juny. Citades: 982 dones

Mes de març. Citades: 2.083 dones

Mes de novembre. Citades: 2.758 dones

Mes d’octubre. Citades: 3.101 dones

Mes de setembre. Citades: 2.738 dones

Cobertura donada mitjançant el programa de detecció de càncer

de mama any 2021

Mes d’agost. Citades: 2.304 dones

Mes de febrer. Citades: 3.044 dones

Mes de gener. Citades: 2.233 dones

Mes de juny. Citades: 3.795 dones

Mes de maig. Citades: 3.704 dones

Mes de març. Citades: 3.608 dones

Mes d’octubre. Citades: 2.207 dones

Mes de setembre. Citades: 3.667 dones

Participació en el programa de detecció de càncer de mama any

2020

Mes d’agost: 91,89%

Mes de desembre: 75,81%

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-123.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-124.pdf#page=58
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Mes de febrer: 72,65%

Mes de gener: 75,81%

Mes de juliol: 88,94%

Mes de juny: 89,82%

Mes de març: 59,10%

Mes de novembre: 93,51%

Mes d’octubre: 91,91%

Mes de setembre: 91,89%

Participació en el programa de detecció de càncer de mama any

2021

Mes d’abril: 80,39%

Mes d’abril: 84,33%

Mes de febrer: 84,49%

Mes de gener: 79,53%

Mes de juliol: 81,19%

Mes de juny: 82,71%

Mes de maig: 82,32%

Mes de març: 82,32%

Mes d’octubre: 83,24%

Mes de setembre: 81,78%

Quan es detecta un càncer de mama, un equip de

professionals multidisciplinar (ginecologia, radiologia,

anatomia patològica, cirurgia i oncologia) avalua i proposa la

conducta adequada a cada cas tenint en compte les

característiques de la dona i del tumor detectat.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 10024/21, presentada per la

diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pla plurianual que faci

possible la construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn

Gran.

El Govern balear ha signat un conveni amb el Ministerio de

Igualdad que inclou la creació de 400 places noves de

residència per a persones dependents finançats a través dels

fons europeus Next Generation, dins aquesta programació la

Conselleria de Serveis Socials i Esports considera adequada la

realització de la residència des Migjorn Gran.

Actualment ha s’ha fet el concurs arquitectònic i adjudicat

el guanyador, que té tres mesos per a lliurar el projecte.

Places: 40

Fons propis 2024-2025: 2.616.232€

Palma, 14 de juny de 2022

La consellera d’Afers Socials i Esports

Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

F)

A les Preguntes RGE núm. 14529 a 14531/21,

presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,

del Grup Parlamentari Popular, relatives a alumnes amb

PCR positiva, alumnes en quarantena, aules confinades i

centres afectats per COVID, a docents amb PCR positiva,

docents en quarantena, docents amb baixa mèdica per

malaltia comuna i a personal no docent als centres

educatius amb PCR positiva, en quarantena i personal no

docent amb baixa mèdica per malaltia comuna.

Setembre 2021: 

264 positius gestionats, 88 grups quarantenats/estudis de

contactes iniciats, 1598 contactes estrets alumnat, 227

professorat, 69 centres afectats.

Octubre 2021: 

342 positius gestionats, 123 grups quarantenats/estudis de

contactes iniciats, 1533 contactes estrets alumnat, 188

professorat, 87 centres afectats.

Novembre 2021: 

867 positius gestionats, 316 grups quarantenats/estudis de

contactes iniciats, 5661 contactes estrets alumnat, 819

professorat, 152 centres afectats.

Desembre 2021: 

5.429 positius gestionats, 931 grups quarantenats/estudis de

contactes iniciats, 3015 contactes estrets alumnat, 263

professorat, 282 centres afectats.

Amb les dades que disposem no ens és possible indicar-los

per municipis i illes, aquestes dades que registra la Conselleria

de Salut i Consum.

Palma, 28 de juny de 2021

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 318/22, presentada per la

diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a caigudes dels diferents

sistemes informàtics en els hospitals de la comunitat

autònoma i atenció primària.

Per una banda, una incidència durant l’actualització dels

CORE de comunicació de l’Hospital de Manacor va deixar

sense accés a l’aplicació d’història clínica d’aquell hospital

durant mitja hora, però l’aplicació d’història clínica no va caure

i des de l’Hospital General, Hospital Psiquiàtric i Hospital Joan

March hi tengueren accés i va funcionar correctament.

L’aplicació d’Història Clínica de l’Hospital Universitari

Son Espases va tenir un problema d’alta disponibilitat de la

base de dades (que no va afectar dades de pacients) que va ser

solucionat pels administradors de base de dades del proveïdor.
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L’aplicació no fou disponible durant menys de 8 hores en

horari de baixa activitat de l’hospital.

A l’Àrea d’Atenció Primària no s’ha registrat cap caiguda

dels sistemes d’informació clínica durant el període sol·licitat.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 320/22, presentada per la

diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a dades compromeses pels

ciberatac a l'Ibsalut.

Un cop realitzades les corresponents investigacions, el

Servei de Salut ha pogut detectar que només s’han pogut veure

compromeses les dades de 30.000 fitxers, entre pacients i

professionals.

La informació a la qual han pogut tenir accés està

relacionada amb llistes d’espera i consentiments informats, com

els que solen signar-se abans d’una operació o per a proves

diagnòstiques així com informació personal de professionals. 

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 321/22, presentada per la

diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despesa de l'Ibsalut per

mantenir la seguretat a la xarxa informàtica.

La inversió en seguretat de les comunicacions, equips,

identitats i ciberseguretat en els últims 4 anys ha estat de

6.082.757,31 milions d’euros. 

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 322/22, presentada per la

diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions efectuades per

tal d'evitar un nou atac informàtic a l'Ibsalut.

Des del moment en què es va detectar el ciberatac, es va

establir l’equip d’abordatge i es va definir el pla d’accions a

dur a terme, com són: 

• Millores en el control d’accés als sistemes d’informació.

• Millores en la seguretat d’equips d’usuaris i servidors.

• Reforç de les mesures de seguretat en les xarxes de

comunicacions.

• Ampliació dels serveis del Centre d’Operacions de

Ciberseguretat.

• Ampliació de l’equip de ciberseguretat.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 390/22, presentada pel diputat

Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a aplicació NIRA, per a la notificació

i el registre d'agressions d'usuaris als professionals del

sistema sanitari públic de salut de les Illes Balears.

Grup de treball d’agressions a professionals del SNS

Conjunt mínim de dades del sistema d’informació d’agressions

Comunitat autònoma de les Illes Balears-dades globals

d’agressions període 1 de gener de 31 de desembre del 2021

1. Identificació de l’agredit 

1.1. Sexe

1.1.1. Dona 394

1.1.2. Home 108

1.2.  Edat

1.2.1. < 35 125

1.2.1.  35-55 286

1.2.3.> 55    91

1.3. Nivell Assistencial

1.3.1. Atenció Hospitalària 212

1.3.2. Atenció Primària i Extrahospitalària 261

1.4. Categoria professional

1.4.1. Facultatiu 133

1.4.2. Enfermeria 143

1.4.3. TCAE     84

1.4.4. Zelador     21

1.4.5. Administratiu  102

1.4.6. Altres         80

2. L’Agressió

2.1. Agressions físiques 422

2.2. Agressions no físiques

2.3. Lloc de l’agressió

2.3.1. Consultes 123

2.3.2. Domicilis/Via Pública      7

2.3.3. Urgències   78

2.3.4. Salut Mental/unitats de psiquiatria 38

2.3.5. Hospitalització   96

2.3.6. Admissió/Punt d’informació 93

3. Causes de l’agressió

3.1. Causes relacionades amb les demandes 

de l’usuari 131

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=23
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3.2. Causes relacionades amb l’atenció rebuda 

per l’usuari 117

3.3. Causes relacionades amb el propi acte 

sanitari o administratiu realitzat   99

3.4. Causes alienes a l’organització o a 

l’assistència prestada   37

4. Perfil de l’agressor

4.1. Usuari/pacient 198

4.2. Familiar/Acompanyant   27

4.3. Sexe

4.3.1. Dona 221

4.3.2. Home 235

4.4. Reincident 172

Informació i formació des de la implantació de la NIRA per als

professionals sanitaris del SSIB

NIRA: Eina d’aplicació informàtica en línia de Notificació i

registre d’agressions per facilitar el registre, investigació,

anàlisi de les incidències ocorregudes i complir les obligacions

contretes amb el Grup de Treball del Sistema Nacional de

Salut, a l’efecte del conjunt mínim de dades a reportar per cada

comunitat autònoma.

Aplicació informàtica

Consideracions:

• Qualsevol treballador del Servei de Salut amb usuari S i

contrasenya en vigor pot emplenar telemàticament, des d’un

ordinador o dispositiu mòbil, el formulari NIRA en

qualsevol moment si ha estat víctima d’una agressió per

part d’un usuari o acompanyant.

• S’ha fet servir un formulari de Microsoft Forms de l’Office

365 del Servei de Salut, modificat i millorat per DGP SD

OTIC per complir els requisits de seguretat i la LOPDGDD

(Llei orgànica de protecció de dades i garanties de drets

digitals), obtenir la funcionalitat desitjada i poder explotar

i compartir posteriorment les dades obtingudes.

• Es programaran unes consultes automàtiques derivades de

l’arxiu Excel generat per Forms que serviran al quadre de

comandament de Sophia per compartir aquesta informació

periòdicament amb els interessats definits.

• L’eina es revisa anualment si s’estima convenient o

necessari, en funció de l’experiència adquirida.

Per començar a utilitzar la senzilla eina informàtica (Formulari

per emplenar) es va enviar un mailing a tots els treballadors del

Servei de Salut amb les indicacions, que alhora són accessibles

a tots a la web d’Ibsalut (https://www.ibsalut.es/nira) a les

intranets de les Gerències.

Palma, 9 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 524/22, presentada pel diputat

Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a cribratge de càncer de còlon des del

servei públic de salut de les Illes Balears (2).

Durant els anys 2019, 2020 i 2021 només han estat

operatives en el cribratge del càncer de còlon, l’Àrea de Salut

de Tramuntana (Hospital d’Inca) i l’Àrea de Salut d’Eivissa i

Formentera, sense modificacions ni ampliacions.

S’han realitzat les despeses corrents de: kits de sang oculta

femta, reactius per als laboratoris, processament de mostres en

les Unitats d’Anatomia Patològica i fungible de les unitats

d’endoscòpia.

En 2021, s’ha realitzat una compra d’equips d’endoscòpia,

per cada un dels 6 hospitals:

• Una torre d’endoscòpia Eivs1 d’última generació

• Dos endoscopis sèria 1100 Olympus

• Electrobisturí ESG-300 d’última generació

El preu del contracte, inclou el subministrament de les 6

torres d’endoscòpia completes (torre d’endoscòpia+dos

endoscopis+1 electrobisturí) per a cada un dels hospitals

públics de les Illes Balears i el servei de manteniment durant 47

mesos dels endoscopis sèrie 1100 Olympus adquirits, amb el

següent desglossament:

Prestació Base IVA 21% Total

Subministrament

d’endoscòpies

545.136,66€ 114.478.70€ 659.615,36€

Servei de

manteniment

179.563,50€  37.708,34€ 217.271,84€

Total 724.700,17€ 152.187,03€ 876.887,20€

Palma, 9 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 815/22, presentada pel diputat

Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a recaptació del cànon de sanejament (II).

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel

qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 9/1991, de 27 de

novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la

destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigua

està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de

competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el

contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut

del contribuent les persones físiques o jurídiques que

subministrin l’aigua. Les dades que consten venen donades per

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=36
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qui paga el cànon -sigui contribuent o substitut-, i en el cas del

substitut del contribuent, es pot tractar de persones físiques o

jurídiques que subministren a diversos municipis, de la mateixa

manera que ens trobam el cas de municipis que es veuen

subministrats per diverses persones físiques o jurídiques.

L’ATIB no disposa d’informació per municipis ni per illes

de la recaptació d’aquest tribut. Però amb la informació de què

disposam podem fer una estimació de la recaptació per illes.

El cànon consta d’una part variable i una part fixa, ja sigui

directa o indirectament, les dues parts de la quota depenen del

consum. Per tant, el consum d’aigua a cada una de les illes és

un bon indicador de la recaptació realitzada.

La Direcció General de Recursos Hídrics publica les dades

de subministrament i consum d’aigües per illes des de l’any

2000. Per estimar la recaptació per illes s’han seguit les

següents passes:

• En primer lloc, es calcula el pes de cada una de les illes en

funció del consum total d’aigua.

• En segon lloc, un cop calculat aquest percentatge, s’aplica

a la recaptació total de l’exercici 2019 per obtenir una

estimació de quina és la recaptació d’aquest tribut per illes

aproximada.

• Finalment, es comparen les xifres obtingudes amb les dades

de població d’IBESTAT. On la població ampliada és

calcula utilitzant l’índex de pressió humana calculat per

l’IBESTAT.

Aquest índex ens mostra la càrrega mínima i màxima

mensual a cada una de les illes. Per calcular el valor anual es

calcula la mitjana aritmètica mensual del mínim i màxim de

cada una dels mesos.

Per tota això, informam que les dades relatives a l’estimació

de la recaptació efectiva del cànon de sanejament d’aigua

durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 per illes es el següent:

Recaptació per exercici en milions d’euros

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Total 

2019 10,65 0,42 67,16 8,07 86,3

2020 9,83 0,38 62,59 8,37 81,17

2021 10,38 0,49 63,99 8,56 83,42

Palma, 23 de maig de 2022

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

N)

A les Preguntes RGE núm. 1040 i 1041/22, presentades

pel diputat Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a recaptació del cànon de sanejament

d'aigua a les Illes Balears els anys 2020 i 2021.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel

qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de

novembre, reguladora el cànon de sanejament d’aigües, la

destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigua

està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de

competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el

contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut

del contribuent les persones físiques o jurídiques que

subministrin l’aigua. Les dades que consten venen donades per

qui paga el cànon -sigui contribuent o substitut-, i en el cas del

substitut del contribuent, es pot tractar de persones físiques o

jurídiques que subministren a diversos municipis, de la mateixa

manera que ens trobam el cas de municipis que es veuen

subministrats per diverses persones físiques o jurídiques.

L’ATIB no disposa d’informació per municipis ni per illes

de la recaptació d’aquest tribut. Però amb la informació de què

disposam podem fer una estimació de la recaptació per illes.

El cànon consta d’una part variable i una part fixa, ja sigui

directa o indirectament, les dues parts de la quota depenen del

consum. Per tant, el consum d’aigua a cada una de les illes és

un bon indicador de la recaptació realitzada.

La Direcció General de Recursos Hídrics publica les dades

de subministrament i consum d’aigües per illes des de l’any

2000. Per estimar la recaptació per illes s’han seguit les

següents passes:

• En primer lloc, es calcula el pes de cada una de les illes en

funció del consum total d’aigua.

• En segon lloc, un cop calculat aquest percentatge, s’aplica

a la recaptació total de l’exercici 2019 per obtenir una

estimació de quina és la recaptació d’aquest tribut per illes

aproximada.

• Finalment, es comparen les xifres obtingudes amb les dades

de població d’IBESTAT. On la població ampliada és

calcula utilitzant l’índex de pressió humana calculat per

l’IBESTAT.

Aquest índex ens mostra la càrrega mínima i màxima

mensual a cada una de les illes. Per calcular el valor anual es

calcula la mitjana aritmètica mensual del mínim i màxim de

cada una dels mesos.

Per tota això, informam que les dades relatives a l’estimació

de la recaptació efectiva del cànon de sanejament d’aigua

durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 per illes és el següent:
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Recaptació per exercici en milions d’euros

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Total 

2019 10,65 0,42 67,16 8,07 86,3

2020 9,83 0,38 62,59 8,37 81,17

2021 10,38 0,49 63,99 8,56 83,42

Palma, 23 de maig de 2022

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

O)

Rectificació de la resposta a la Pregunta RGE núm.

1313/22, presentada per la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista

d'espera per a la valoració i resolució de l'expedient de

discapacitat a Mallorca a data 15 de febrer de 2022.

Un cop revisades les dades, des de la Conselleria d’Afers

Socials i Esports hem comprovat que el que vàrem enviar al

Grup Parlamentari Popular via pregunta amb resposta escrita

eren errònies, atès que s’havien sumat els dies mitjans d’espera

dels tres centres de Mallorca, en lloc de fer la mitjana

ponderada dels tres:

Palma: 152

Inca  176

Manacor  161

Palma, 31 de maig de 2022

La consellera d’Afers Socials i Esports

Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 2237/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nivell de coneixements de

llengua catalana que té el conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura.

D’acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, no es

requereix (ni mai s’ha requerit) acreditar cap titulació

específica ni cap nivell de coneixement en cap llengua per ésser

alt càrrec o membre del Govern de les Illes Balears.

A més, cal tenir en compte que les persones amb càrrecs

polítics, ha siguin membres del Govern o diputats i diputades,

són lliures per incloure o no en els seus currículums els títols

acreditatius de coneixements en llengües de què disposin.

Palma, 20 de maig de 2022

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 2710/22, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a caducitat de la

declaració d'interès autonòmic de l'Institut de Son Ferriol.

Sí, però pròximament es reactivarà.

Palma, 19 de maig de 2022

El conseller d’Educació i Formació Professional

Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 2711/22, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions dutes a

terme pel Govern des de la declaració d'interès autonòmic

de l'institut d'ensenyament de Son Ferriol.

Hem iniciat la redacció de l’avantprojecte de l’Institut de

Son Ferriol.

Palma, 19 de maig de 2022

El conseller d’Educació i Formació Professional

Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 3246/22, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup

Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de xoc per reduir

dràstricament les llistes d'espera.

El pla de reactivació de l’activitat assistencial del Servei de

Salut contempla tant la realització d’activitat extraordinària,

com la contractació de nous professionals per a l’exercici 2022.

Respecte de les noves contractacions, a continuació es

detallen per número i categoria professional:

• 2 facultatius especialistes d’àrea de cirurgia general i

digestiu

• 1 facultatiu especialista d’àrea de dermatologia

• 1 facultatiu especialista d’àrea d’endocrinologia

• 1 facultatiu especialista d’àrea d’oftalmologia

• 2 facultatius especialistes d’àrea d’anatomia patològica

• 2 facultatius especialistes d’àrea de cirurgia ortopèdica i

traumatològica

• 7 facultatius especialistes d’àrea d’anestesiologia.

• 1 facultatiu especialista d’àrea de cardiologia.

• 2 facultatius especialistes d’àrea de neurologia.

• 6 facultatius especialistes d’àrea d’urgències.

• 1 facultatiu especialista d’àrea de medicina preventiva.

• 1 facultatiu especialista d’àrea de pediatria.

• 1 facultatiu especialista d’àrea de medicina interna.

• 1 facultatiu especialista d’àrea d’oncologia.

• 1 facultatiu especialista d’àrea de pneumologia.
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• 1 facultatiu especialista d’àrea de reumatologia.

• 8 metges d’atenció primària.

• 1 farmacèutic d’atenció primària.

• 1 tècnic de radiodiagnòstic.

• 41 DUE/ATS.

• 14 tècnics en cures auxiliars d’infermeria.

• 1 enginyer superior.

• 1 tècnic informàtic.

• 2 tècnics de la funció administrativa.

• 2 auxiliars administratius.

• 1 grup de gestió de la funció administrativa.

El pressupost destinat als plans de reactivació és d’un total

de 18.121.037€, corresponent a cada Gerència el següent:

Hospital Son Espases 5.402.031€

Hospital Son Llàtzer 2.600.000€

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF) 5.230.898€

Hospital de Manacor 1.955.478€

Hospital d’Inca 1.709.573€

Àrea de Salut de Menorca (ASMEN)  1.223.057€

Palma, 11 de maig de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 3309/22, presentada per la

diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a revisió dels

contractes dels usuaris dels pisos de l'IBAVI.

Els contractes de lloguer dels pisos de l’IBAVI es revisen

de manera regular per part del personal dels treballadors

socials.

Palma, 3 de juny de 2022

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

U)

A les Preguntes RGE núm. 3333 a 3335/22, presentades

per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a pla per definir les

necessitats del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1

a 3).

El Pla Funcional per al Centre de Salut Canal Salat de

Ciutadella ha està redactat. L’Àrea de Salut de Menorca ha

elaborat el Pla Funcional de Canal Salat en col·laboració amb

l’equip directiu del centre de salut, són els millors coneixedors

de les necessitats d’ampliació del centre. La Conselleria de

Salut i Consum, sempre s’ha parlat d’ampliació sobre la

parcel·la actual, no de la construcció d’un segon centre de

salut. Si això no fos possible es construiria un segon Centre.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 3336/22, presentada per la

diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a segon centre de salut

Ciutadella.

La Conselleria de Salut i Consum no ha sol·licitat

informació perquè sempre s’ha parlat d’ampliació sobre la

parcel·la actual, no de la construcció d’un segon centre de

salut.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 3337/22, presentada per la

diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a consulta amb diferents

organismes sobre el futur del centre de salut Canal Salat de

Ciutadella.

L’Àrea de Salut de Menorca ha elaborat el Pla Funcional de

Canal Salat en col·laboració amb l’equip directiu del centre de

salut, són els millors coneixedors de les necessitats d’ampliació

del centre.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 3340/22, presentada per la

diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a incorporació de més

professionals al centre de salut de Ciutadella.

Les peticions sindicals responen a l’interès del sindicat

SIMEBAL. I la planificació sanitària correspon a la Conselleria

de Salut.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 3410/22, presentada pel

diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts

renovables en tramitació a Menorca.

Hi ha 11 parcs de generació d’energia a partir de fonts

renovables que s’estan tramitant actualment a Menorca:

PFV Son Salomó
Potència 49,75

Superfície 65,2

Municipi Ciutadella

AIA Favorable

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Reiterat

PFV Puercoespín
Potència 2,5

Superfície 3,87

Municipi Alaior

AIA DIA 30/03/2022

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Pendent

PFV Ses Vinyes 1 i 2
Potència 4,58

Superfície 6,34

Municipi Es Mercadal

AIA Favorable DIA

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Reiterat

PFV Menorca Renovable II
Potència 60

Superfície ---

Municipi Maó

AIA Pendent

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Reiterat

PFV Llinaritx-Binisegui
Potència 16,65

Superfície 8,94

Municipi Es Mercadal

AIA Enviat informe al CIME

Informació Consell ---

Informació ajuntament ---

PFV Llinaritx-Binisegui
Potència 8,88

Superfície 4,74

Municipi Es Mercadal

AIA Enviat informe al CIME

Informació Consell ---

Informació ajuntament ---

PFV Binibeca Vell
Potència 2

Superfície 1,6

Municipi Sant Lluís

AIA S'ha d'iniciar un nou tram

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Favorable

PFV Rafal Vell
Potència 2

Superfície 1,9

Municipi Ciutadella

AIA Favorable

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Pendent

PFV Tornaltí Cases
Potència 1,6

Superfície 1,81

Municipi Maó

AIA No en necessita

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Reiterat

PFV Royal Son Bou
Potència 1,11

Superfície 0,76

Municipi Alaior

AIA Favorable

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Favorable

PFV Agrisolar Es Mercadal
Potència 20

Superfície 20

Municipi Es Mercadal

AIA Enviat a la CMAIB

Informació Consell Favorable

Informació ajuntament Favorable

Quant a la inversió, no és possible donar una dada

definitiva, però sí una dada aproximada de 0,9 milions d’euros

per cada MW.

Palma, 11 maig de 2022

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 3411/22, presentada pel

diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts

autoritzats i en funcionament a Menorca.

Hi ha un total de 87 parcs de generació d’energia a partir de

fonts renovables que s’estan autoritzats i en funcionament

actualment a Menorca.  Ja que no ha estat possible inserir la

taula descriptiva en el mateix text de la resposta, l’adjuntam

com a document annex.
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Palma, 11 maig de 2022

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 3460/22, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a temps

transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en

relació amb les instal·lacions de temporada a les platges

l'any 2019.

El temps transcorregut entre la recepció completa de la

sol·licitud i l’emissió dels informes i resolucions, al 2019, per

part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori va ser

d’entre 15 dies i 3 mesos pel que fa a instal·lacions de

temporada a platges.

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 3461/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a temps

transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en

relació amb les instal·lacions de temporada a les platges

l'any 2018.

El temps transcorregut entre la recepció completa de la

sol·licitud i l’emissió dels informes i resolucions, al 2018, per

part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori va ser

d’entre 15 dies i 3 mesos pel que fa a instal·lacions de

temporada a platges.

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 3462/22, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes

desfavorables emesos per la Conselleria de Medi Ambient

des de maig de 2015 en relació amb les instal·lacions de

temporada a les platges.

El Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció

General d’Espais Naturals i Biodiversitat, ha emès 13 informes

desfavorables en relació amb les instal·lacions de temporada

des de l’any 2015. Per any, el nombre d’informes desfavorables

emesos són:

2015 4 informes

2106 3 informes

2017 0

2018 1 informe

2019 2 informes

2020 3 informes

2021 0 

La base de dades d’expedients d’espais naturals protegits

del Servei d’Espais Naturals de la Direcció General d’Espais

Naturals i Biodiversitat, no permet consultar el detall sol·licitat.

Des de maig de 2015, la Direcció General de Territori i

Paisatge ha emès 1309 informes (excepte error o omissió) a

sol·licitud de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, sobre

autoritzacions d’instal·lacions de temporada a les platges.

Aquests informes no són en tots els casos íntegrament

favorables o íntegrament desfavorables; moltes vegades,

sobretot si es tracta de les instal·lacions de servei de temporada

sol·licitades per l’ajuntament respectiu, s’informen

determinades instal·lacions amb caràcter favorable i unes altres

amb caràcter desfavorable, en funció del compliment o no de

l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven els criteris generals

de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el

domini públic maritimoterrestre (BOIB núm. 90, de 27 de juny

de 2013), en cada cas.

Atès el volum de la documentació sol·licitada a consultar,

aquesta es troba a disposició del diputat que formula la

pregunta a les dependències de la Conselleria de Medi Ambient

i Territori (Gremi Corredors, 10, Polígon de Son Rossinyol de

Palma).

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 3466/22, presentada pel

diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, relativa a impacte territorial DL

9/2020.

A mode de resum:

1. L’illa de Formentera no es veu afectada per cap dels

precedents del Decret Llei.

2. Eivissa únicament es veu afectada pel que fa al capítol II, de

sòls de desenvolupament urbà:

2.a. Sòls urbans sense urbanització consolidada. No s’ha

produït subrogació per part del CIE, la competència és del

Govern fins el 31.12.2022:

• Sant Antoni de Portmany. Es veuen afectades 32,2 ha, que

suposen 1.198 habitants i 885 places turístiques.
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• Sant Josep de Sa Talaia. S’estima que es veurien afectades

unes 20,3 hectàrees, que suposen 564 habitants. Aquesta

informació no ha estat validada pel CIE.

2.b. Sòls urbanitzables que es veren desclassificats en el

moment d’aprovar el DL:

• Sant Antoni de Portmany. Es desclassificaren 72, 7

hectàrees, que suposaven 2.515 habitants.

• Sant Josep de Sa Talaia. S’estima que es desclassificaren

87,2 hectàrees, que suposarien uns 2.236 habitants.

• Eivissa. Malgrat el seu PG estàs en tràmit, es veu igualment

afectada per la desclassificació dels SUNP. Es

declassificaren 83.34 ha, que suposaven 4.452 habitants.

3. No es produeix cap desclassificació de sòl de

desenvolupament urbà a l’illa de Menorca, segons el CIME. Pel

que fa al sòl rústic, la prohibició dels nous habitatges en APR

no afecta atès que el PTI prohibeix els nous habitatges des de

l’any 2003.

4. A l’illa de Mallorca afecten tots els articles del DL. Per

classe de sòl, l’impacte és el següent:

4.a. Sòls urbans sense urbanització consolidada.

• El Consell Insular de Mallorca s’ha subrogat segons el

previst a l’article 2 del DL mitjançant la modificació

puntual núm. 3 del PTI, aprovada inicialment el passat

desembre. En aquest preveu la desclassificació de 13 unitats

d’actuació repartides per municipis de la següent manera:

Alaró (1,51 ha, 425 habitants); Algaida (1,35 ha, 79

habitants); Binissalem (1,02 ha, 68 habitants); Campos

(4,29 ha, 649 habitants); Deià (2,29, 111 habitants); Muro

(4,3 ha, 656 habitants); Pollença (2,59 ha, 274 places

turístiques); Sa Pobla (1,49 ha, 238 habitants) i Sóller (0,96

ha, 50 habitants).

• L’Ajuntament de Palma aprovà inicialment el seu Pla

General el passat novembre. En aplicació de l’article 2 del

DL preveié la desclassificació de 15 ha de “falsos urbans”

que suposarien 576 habitants.

4.b. Sòls urbanitzables desclassificats arran de l’aprovació del

DL 9/2020: Algaida (4,81 ha, 564 habitants); Consell (2,57 ha,

213 habitants); Felanitx (22,7 ha, 2.867 habitants); Palma

(142,93 ha, 14.019 habitants); Pollença (2.42 ha, 174 habitants)

i Sóller (8,1 ha).

4.c. Sòl rústic. L’article 4 prohibeix la ubicació dels nous

habitatges (no vinculats a explotació agrària) en APR, per

norma amb rang de llei. Tenint en compte que en les normes de

rang legal ja prohibien els nous habitatges en AANP, ANEI i

APT, s’obté que la prohibició de nous habitatges en sòl rústic

afectà uns 490 km2  de la de Mallorca. Els municipis més

afectats foren Manacor, Llucmajor i Campos.

Palma, 4 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3485/22, presentada per la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a estudis o informes de la situació o de resultats de la minva

de serps invasores a Eivissa i a Mallorca.

El dia 12 d’abril es presentaren als Consells Insulars

d’Eivissa i Formentera els resultats de la campanya de control

d’ofidis 2021 amb el seu corresponent informe. Es realitza un

informe anual de seguiment de les campanyes d’Eivissa i

Formentera on aquestes espècies estan considerades invasores

pel RD 630/2013. A l’informe esmentat es poden avaluar les

dades des de l’any 2016 quan es va començar en aquestes

campanyes de control. Nombre de captures, gàbies, espècies,

rendiment de captures, municipis i polígons d’actuació...

Aquestes dades indiquen que en els llocs on es pot realitzar

un trampeig i captura d’ofidis continuat els rendiments de

captura de les gàbies minven i per tant és un indicador que les

densitats d’aquestes espècies en el camp disminueix front a la

pressió de captura realitzada.

Per altra banda la Universitat de les Illes Balears, està

realitzant paral·lelament al control d’ofidis, un seguiment de

dades biomètriques i biològiques dels exemplars de serps

invasores capturades a les Pitiüses, per tal de valorar la seva

evolució i possible impacte sobre la biodiversitat de les Illes.

No es tenen encara els resultats d’aquestes dades.

A Mallorca no hi ha serps invasores (RD 630/2013) però si

que es fa un esforç per fer un seguiment de les espècies de

serps d’introducció recent a l’illa, per valorar el possible

impacte social i sobre la biodiversitat i així aplicar les mesures

adients per a minimitzar els possibles impactes. Els resultats de

les actuacions realitzades a Mallorca queden reflectits a

l’informe justificatiu del projecte confinançat per la Conselleria

de Medi Ambient i Territori i els fons PDR que gestiona el

FOGAIBA. Les dades de captures i campanyes a Mallorca són

més recents i tot i que a les àrees de trampeig minva el nombre

de captures, amb les dades actuals no tenim informació

suficient per poder establir una evolució de densitats.

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 3488/22, presentada per la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a col·laboracions del COFIB amb associacions o

federacions en relació amb el control de les serps invasores

a Mallorca.

El COFIB no ha fet cap col·laboració en matèria de control

de serps a Mallorca, ja que a aquesta illa no hi ha ofidis que
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tenguin la consideració legal d’invasores per no estar incloses

dins l’annex del RD 630/2013.

L’agost de 2018, gràcies al conveni de col·laboració entre

la Conselleria de Medi Ambient i la Fundació Bancària La

Caixa s’engegà un projecte de “Control d’ofidis introduïts a

l’illa de Mallorca”. Dins el programa d’aquest projecte es va

remetre carta signada pel conseller (Miquel Mir) al director

insular de Cooperació Local i Caça (Consell de Mallorca) al

president de la Federació Balear de Caça i al president de

l’Associació Balear d’Entitats de Caça (ABEC).

En aquest sentit s’oferí l’assessorament i el material

necessari (gàbies de captura) als particulars/entitats

interessades en controlar les densitats d’aquests ofidis

introduïts a l’hàbitat natural.

De les 85 gàbies cedides a entitats i particulars en aquella

primera campanya només ens consta la sol·licitud i cessió de 15

gàbies a la Societat de Caçadors de Santa Margalida. Si bé

coneixem, que a algun dels municipis de la Mancomunitat del

Pla de Mallorca que han participat en el programa de control

d’ofidis dels darrers anys, i que gestionen 194 trampes cedides

pel COFIB, s’ha treballat conjuntament amb la Societat de

caçadors local.

Des de llavors les feines desenvolupades a les temporades

2019 i fins l’actual 2022, s’han centrat en les següents accions:

1. Actuacions d’assessorament a particulars i entitats sobre el

control d’ofidis i la cessió temporal de gàbies de captura amb

un volum previst aproximat de 200 gàbies. (Les accions

formatives i/o d’assessorament estan obertes a les entitats que

ho sol·licitin, si bé el material previst a cedir per aquesta

campanya està limitat als nombres especificats).

2. Col·locació per part dels equips del COFIB durant aquesta

temporada a diferents àrees naturals de Mallorca, 173 gàbies

per control d’ofidis introduïts a zones biològicament sensibles,

amb l’objectiu de protecció de diferents nuclis poblacionals

d’espècies protegides.

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir i Gual 

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 3516/22, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup

Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de l'exercici

2021 dels comptes de la CAIB procedents de la recaptació

de tributs.

A la següent taula apareixen la relació dels ingressos

produïts per la recaptació de tributs de la CAIB corresponents

a l’exercici pressupostari 2021.

Recaptació líquida exercici corrent 2021

Concepte Import 
IRPF 1.517.457.824,43€

Successions i donacions    119.462.237,59€

Patrimoni      73.107.405,65€

Impost sobre dipòsits entitats 

de crèdit       9.102.011,59€

Transmissions patrimonials i 

actes jurídics     775.585.199,31€

IVA  1.424.831.913,55€

Imposts especials     448.787.569,35€

ITS       28.272.382,64€

Cànon de sanejament       81.361.216,88€

Taxes       31.039.000,20€

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 3679/22, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup

Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de

vacunació enfront de la grip a les Illes Balears.

La campanya de vacunació antigripal 2021/2022 estava

prevista, com és habitual, als mesos de novembre i desembre (8

de novembre a dia 17 de desembre de 2021). No obstant això,

i també com cada any, s’ofereix la vacuna a les persones que no

s’han vacunat en el període de campanya alguns mesos més,

enguany concretament fins a meitat de març. En referència a la

segona onada d’activitat gripal que ha tengut lloc a les

setmanes 10 a 14 del 2022, no se n’ha determinat que la causa

sigui la disminució de la protecció individual de persones

vacunades; de fet, les majors taxes d’incidència són les de

grups no vacunats i, fonamentalment, en menors de 5 anys

seguits del grup de 5 a 14 anys, mentre que en persones de més

de 65 anys l’augment ha estat mínim. En aquest sentit, no hi ha

cap organisme tècnic, ni nacional ni internacional, que hagi

recomanat un canvi d’estratègia.

Pel que fa a les dades de vacunació, les dades provisionals

són de 172.399 persones vacunades, pendent encara de revisar

i incorporar al registre aproximadament 14.000 vacunats més.

La campanya de vacunació antigripal es publicita anualment

a la població a través de mitjans de comunicació i, a més les

persones dels grups diana reben SMS recordatoris. Els

professionals dels centres de vacunació reben instruccions de

la Direcció General de Salut Pública i, si són centres que

depenen de l’Ibsalut, de la Direcció Assistencial d’aquest.

El pressupost per a la compra de vacunes de grip per a la

campanya 2021-2022 ha estat de 2.324.400€ per a 304.800

dosis.
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Palma, 9 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 3748/22, presentada pel

diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de

persones que els anys 2021 i 2022 s'han pogut acollir als

beneficis fiscals a l'IRPF per eficiència energètica.

Un cop feta la consulta, avui dia no es disposa encara del

nombre de persones que s’han pogut acollir als beneficis fiscals

a l’IRPF per eficiència energètica durant els anys 2021 i 2022.

Palma, 23 de maig de 2022

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3767/22, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost del vídeo promocional sobre els

cursos de capacitació a Policies Locals.

Aquest vídeo promocional s’ha elaborat amb recursos de

vídeo gratuïts, i no ha tengut cap cost per a l’administració.

Palma, 25 de maig de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 3768/22, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a dotació de policies locals a les Illes

Balears durant aquest estiu.

En els darrers anys, el Govern de les Illes Balears, dins les

seves competències, ha treballat i col·laborat amb les diferents

Ajuntaments per minvar el màxim possible la falta de policies

locals als municipis de les nostres illes, propiciant que cada any

hi pugui haver més efectius formats per servir entre els distints

municipis.

Actualment hi ha 6 cursos en marxa, on es formen 177

policies locals, els quals, juntament amb els que ja han rebut

formació en els anys anteriors, suposa un increment de més de

300 policies locals per a abans que finalitzi l’any.

Palma, 25 de maig de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 4112/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a directiu de l'Ibsalut que

va contactar amb el despatx Lafuente per a la compra de

material sanitari a l'empresa Ryan Holdings.

Cap directiu de l’Ibsalut no va contactar amb el despatx

Lafuente per la compra de material sanitari a l’empresa Ryan

Holdings. Per tant, ni cap directiu del Servei de Salut ni el Sr.

Lafuente va rebre cap aportació econòmica.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 4113/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a transport del material

sanitari adquirit a Xina (1).

El transport del material sanitari adquirit a Xina durant els

anys 2020 i 2021 es va realitzar mitjançant transport aeri i

marítim

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 4114/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a transport del material

sanitari adquirit a Xina (2).

Les empreses amb les quals es va contractar el transport de

material sanitari adquirit a Xina durant els anys 2020 i 2021

són les següents:

• Globalia Broker Services, SAU

• Ningbo T&G Lighting Co. Ltd

• AD Air Cargo Business, SA

• Privilege Style, SA

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 4115/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a transport del material

sanitari adquirit a Xina (3).

L’import total de la contractació del transport del material

sanitari adquirit a Xina durant els anys 2020 i 2021 és

7.223.706,59€ (Iva inclòs).

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 4116/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a transport del material

sanitari adquirit a Xina (4).

Sí, es va realitzar correctament.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4117/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a transport del material

sanitari adquirit a Xina (5).

Les empreses amb les quals es varen fer pagaments per fer

el transport de material sanitari adquirit a Xina durant els anys

2020 i 2021 són les següents:

• Globalia Broker Services, SAU

• Ningbo T&G Lighting Co. Ltd

• AD Air Cargo Business, SA

• Privilege Style, SA

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 4118/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa PANAF Holding.

El Servei de Salut de les Illes Balears i la companyia

PANAF HOLDING varen subcriure dos acords per al transport

aeri del material sanitari COVID adquirit a l’empresa RAYAN

HOLDINGS PTE. Finament aquesta empresa no va complir

amb els serveis contractats.

El Servei de Salut contactà amb moltes empreses de

transport aeri i contractà a les que li oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 4119/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa PANAF Holding.

A continuació es detallen les quantitats abonades a Panaf

Holding, concepte i data de pagament per dos vols charter

contractats:

Aircraft Charter 2021_101

IBS2020/001

Dipòsit concepte vol charter

40.000€

08/04/2020

Aircraft Charter 2021_102

IBS2020/002

Dipòsit concepte vol charter

40.000€

08/04/2020

Aircraft Charter 2021_101

IBS2020/003

Bestreta 48 hores abans partida vol charter

149.470€

15/04/2020

Aircraft Charter 2021_102

IBS2020/004

Bestreta 48 hores abans partida vol charter

149.470€

16/04/2020

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 4121/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC

EM 264/20.

En relació amb l’expedient SSCC EM 264/20, el servei

contractat amb l’empresa RAYAN HOLDING és

l’emmagatzemat del material sanitari a l’aeroport de Shangai.

A través de l’advocada xinesa Wei Wei Jiang Ouyang.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AU)

A la Pregunta RGE núm. 4122/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC

EM 264/20.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu

consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

AV)

A la Pregunta RGE núm. 4124/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd.

Expedient SSCC EM 326/20.

En relació amb l’expedient SSCC EM 326/20, el servei

contractat és l’emmagatzemat de material sanitari COVID a

l’aeroport de Shangai per al seu posterior transport aeri.

El Servei de Salut va tenir coneixement dels servei que

oferia l’emprea Shangai Fanrui Industry, Co Ltd a través de la

Fundadora i CEO de Asialinkspain, i especialista en turisme

xinès per fer de col·laboradora de manera altruista i gratuïta

amb empreses xineses.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AW)

A la Pregunta RGE núm. 4125/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd.

Expedient SSCC EM 326/20.

S’adjunta import i detall del pagament de l’expedient SSCC

EM 326/20.

El concepte és lloguer d’un magatzem per guardar la

mercaderia a l’aeroport de Shangai.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

AX)

A la Pregunta RGE núm. 4127/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM

325/20.

En relació amb l’expedient SSCC EM 325/20 es van

contractar els mitjans de transport necessaris (avió A330)

perquè les comandes de material sanitari poguessin arribar a les

Illes Balears.

El Servei de Salut contactà amb diverses empreses de

transport aeri i contractà amb les que oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AY)

A la Pregunta RGE núm. 4128/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM

325/20.

S’adjunta import i detall del pagament de l’expedient SSCC

EM 326/20.

El concepte és el transport aeri de la mercaderia.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació

AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4130/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa AD AIR CARGO BUSINESS, SA. Expedient

SSCC EM 309/20.

En relació amb l’expedient SSCC EM 309/20 el servei

contractat amb l’empresa AD Air Cargo Busines, SA és el

transport aeri del material sanitari COVID adquirit a Xina.

El Servei de Salut contactà amb diverses empreses de

transport aeri i contractà les que oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BA)

A la Pregunta RGE núm. 4133/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM

279/20.

Els serveis corresponents a l’expedient SSCC EM 279/20

són el transport aeri per dur material sanitari COVID adquirit

a l’empresa Tyrval Import Export des de Ningbo a Palma.

El Servei de Salut contactà amb diverses empreses de

transport aeri i contractà les que oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BB)

A la Pregunta RGE núm. 4134/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM

279/20.

Detall de l’import abonat de l’expedient SSCC EM 279/20.

El concepte és el transport aeri del material.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BC)

A la Pregunta RGE núm. 4136/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO.

Expedient SSCC EM 224/20.

No hi ha contractes subscrits amb “Ethiopina Airlines Air

Cargo”, ja que el servei es va contractar amb la companyia

“AD Air Cargo Business, SA”.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BD)

A la Pregunta RGE núm. 4137/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO.

Expedient SSCC EM 224/20.

No hi ha factures abonades a la companyia “Ethiopian

Airlines Air Cargo”, ja que el servei es va contractar amb la

companyia “AD Ethiopian Air Cargo Business, SA”.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BE)

A la Pregunta RGE núm. 4139/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU.

Expedient SSCC EM 223/20.

Els serveis corresponents a l’expedient SSCC EM 223/20

són el transport aeri de mercaderia adquirida amb Rayan

Holdinig Pte Ltd, des de la Xina a Palma.

El Servei de Salut contactà amb diverses empreses de

transport aeri i contractà les que oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació

BF)

A la Pregunta RGE núm. 4140/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU.

Expedient SSCC EM 223/20.

Detall de l’import abonat de l’expedient SSCC EM 223/20.

El concepte és el transport aeri del material sanitari.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BG)

A la Pregunta RGE núm. 4142/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient

SSCC EM 220/20.

Els serveis contractats corresponents a l’expedient SSCC

EM 220/20 són el transport aeri de Xina a Palma de mercaderia

adquirida a l’empresa Tyrval Export Import.

Amb aquesta companyia aèria ens va posar en contacte el

proveïdor del material sanitari.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BH)

A la Pregunta RGE núm. 4143/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient

SSCC EM 220/20.

S’adjunta detall de pagament de l’expedient SSCC EM

220/20.

El concepte és el transport aeri del material sanitari.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BI)

A la Pregunta RGE núm. 4145/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb

l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU.

Expedient SSCC EM 192/20.

El servei contractat corresponent a l’expedient SSCC PE

192/20 és el transport aeri de Xina a Palma de la mercaderia

adquirida a l’empresa Rayan Holdings Pte Ltd.

El Servei de Salut contactà amb diverses empreses de

transport aeri i contractà les que oferien millors condicions

econòmiques i tècniques.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BJ)

A la Pregunta RGE núm. 4146/22, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a

l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU.

Expedient SSCC EM 192/20.

S’adjunta detall de pagament de l’expedient SSCC PE

192/20.

El concepte és el transport aeri del material sanitari.

Palma, 28 de juny de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 5868/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la

consellera de Salut i Consum, per retre comptes de

l'informe elaborat per la Conselleria de Salut i Consum del

Govern sobre el procés de vacunació contra el SARS-Cov-

2/COVID-19 a la comunitat autònoma; sol·licitud de

convocatòria de sessió extraordinària i d'habilitació dels

dies necessaris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de juliol de 2022, conformement amb els articles 192 i 106

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
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el tema indicat a l'enunciat.

Així mateix, conformement amb l’article 45.4 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 71.2 del Reglament

de la cambra, la Mesa acorda de convocar una sessió

extraordinària de la Comissió de Salut, la data de la qual es

fixarà oportunament, per tal de dur a terme la compareixença

esmentada.

Finalment, conformement amb l’article 103.2 del

Reglament del Parlament, la Mesa acorda d'habilitar els dies

necessaris per poder dur a terme la sessió extraordinària

sol·licitada.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Admissió del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de

prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels dies

necessaris (RGE núm. 5691/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de juliol de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.90,

de 12 de juliol de 2022, el Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de

prestacions social de caràcter econòmic 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 per tal de dur a terme la

validació o la derogació del decret llei esmentat.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica

la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels

espais de rellevància ambiental (LECO). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de juliol de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5684/22,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb

l'article 104 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el

termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat

fins al dia 21 de setembre de 2022.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)

Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació

Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta

escrita RGE núm. 4296, 4410, 4405, 4407, 4409 i 4403/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de juliol de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5630/22,

presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup

Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 177.4 del

Reglament de la cambra, ordena que les preguntes esmentades,

relatives a recuperació i cessió d'habitatges ocupats

irregularment, a titulació de primers auxilis en el personal

d'SFM, a denúncies per incidents presentades pels vigilants de

seguretat privada que presten els seus serveis a SFM, a reforç

de la seguretat de l'estació intermodal de Palma (2), a càmeres

de vigilància de què disposa SFM i a vigilants de seguretat

privada per cobrir la seguretat dels serveis SFM,

respectivament, siguin incloses a l'ordre del dia de la primera

sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial

que se celebri, on rebran el tractament de preguntes amb

sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)

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. 5740/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 

20 de juliol de 2022, conformement amb l’establert als articles
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71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit

esmentat, 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. 5733, 5267, 5253, 5269,

5737, 5256, 5731, 5730, 5259, 5260, 5729, 5262, 5263,

5732, 5266, 5254, 5738 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 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb

la sol·licitud d'una sessió plenària extraordinària amb un

ordre del dia determinat (RGE núm. 5740/22). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 20 de juliol 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 cambra-

que es convocarà , per a dia 26 de juliol d'enguany, 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. 5733, 5267, 5253, 5269, 5737, 5256, 5731,

5730, 5259, 5260, 5729, 5262, 5263, 5732, 5266, 5254,

5738 i 5264/22.

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb

la sol·licitud de sessions extraordinàries amb un ordre del

dia determinat (RGE núm. 5430/22). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 20 de juliol 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 cambra-

que es convocarà, per a dia 26 de juliol d'enguany, 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. Presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm.  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 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)

No-tramitació pel procediment de participació

ciutadana per al Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de

l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. 

Havent estat admès per la Mesa del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 de juny d'enguany, el projecte de

llei esmentat a l'enunciat, i declarat no exempt de la tramitació

del procediment de participació ciutadana previst al títol XIV

del Reglament de la cambra, consultats els diferents grups

parlamentaris a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 20 de

juliol de 2022, el procediment de participació ciutadana no

aconsegueix la unanimitat de tots els grups, per la qual cosa no

s'aplica aquesta tramitació al projecte esmentat a l'enunciat. 

Palma, a 20 de juliol de 2022

El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 3336/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon centre de salut Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 3337/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consulta amb diferents organismes sobre el futur del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 3340/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de més professionals al centre de salut de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 3410/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts renovables en tramitació a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 3411/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parcs de generació d'energia a partir de fonts autoritzats i en funcionament a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 3460/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 3461/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut entre la sol·licitud i l'emissió de l'informe en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 3462/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'informes desfavorables emesos per la Conselleria de Medi Ambient des de maig de 2015 en relació amb les instal·lacions de temporada a les platges.
	A la Pregunta RGE núm. 3466/22, presentada pel diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impacte territorial DL 9/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 3485/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudis o informes de la situació o de resultats de la minva de serps invasores a Eivissa i a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 3488/22, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a col·laboracions del COFIB amb associacions o federacions en relació amb el control de les serps invasores a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 3516/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de l'exercici 2021 dels comptes de la CAIB procedents de la recaptació de tributs.
	A la Pregunta RGE núm. 3679/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de vacunació enfront de la grip a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3748/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones que els anys 2021 i 2022 s'han pogut acollir als beneficis fiscals a l'IRPF per eficiència energètica.
	A la Pregunta RGE núm. 3767/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del vídeo promocional sobre els cursos de capacitació a Policies Locals.
	A la Pregunta RGE núm. 3768/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de policies locals a les Illes Balears durant aquest estiu.
	A la Pregunta RGE núm. 4112/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directiu de l'Ibsalut que va contactar amb el despatx Lafuente per a la compra de material sanitari a l'empresa Ryan Holdings.
	A la Pregunta RGE núm. 4113/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (1).
	A la Pregunta RGE núm. 4114/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (2).
	A la Pregunta RGE núm. 4115/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (3).
	A la Pregunta RGE núm. 4116/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (4).
	A la Pregunta RGE núm. 4117/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport del material sanitari adquirit a Xina (5).
	A la Pregunta RGE núm. 4118/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa PANAF Holding.
	A la Pregunta RGE núm. 4119/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa PANAF Holding.
	A la Pregunta RGE núm. 4121/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC EM 264/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4122/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa RAYAN HOLDINGS PT LID. Expedient SSCC EM 264/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4124/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd. Expedient SSCC EM 326/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4125/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa SHANGAI FANRUI INDUSTRY, Co Ltd. Expedient SSCC EM 326/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4127/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM 325/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4128/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa PRIVILEGE STYLE SA. Expedient SSCC EM 325/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4130/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa AD AIR CARGO BUSINESS, SA. Expedient SSCC EM 309/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4133/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM 279/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4134/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa PRIVILEGE STYLE, SA. Expedient SSCC EM 279/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4136/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO. Expedient SSCC EM 224/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4137/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa ETHIOPIAN AIRLINES AIR CARGO. Expedient SSCC EM 224/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4139/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 223/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4140/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 223/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4142/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient SSCC EM 220/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4143/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa NINGBO T&q LIGTHTING Co Ltd. Expedient SSCC EM 220/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4145/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis contractats amb l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 192/20.
	A la Pregunta RGE núm. 4146/22, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a l'empresa GLOBALIA BROKER SERVICES, SAU. Expedient SSCC EM 192/20.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5868/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per retre comptes de l'informe elaborat per la Conselleria de Salut i Consum del Govern sobre el procés de vacunació contra el SARS-Cov- 2/COVID-19 a la comunitat autònoma; sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària i d'habilitació dels dies necessaris.

	3.17. INFORMACIÓ
	Admissió del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. Convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris (RGE núm. 5691/22).
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
	Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 4296, 4410, 4405, 4407, 4409 i 4403/22.
	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. 5740/22).
	Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb la sol·licitud d'una sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 5740/22).
	Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb la sol·licitud de sessions extraordinàries amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 5430/22).
	No-tramitació pel procediment de participació ciutadana per al Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears.




