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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la convocatòria de sessions extraordinàries,

sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
5430/22.

 La Diputació Permanent, a la primera sessió de dia 26 de
juliol de 2022, acorda, per 18 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, la convocatòria de sessions extraordinàries per tal de
procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la
Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari
Popular, 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 26 de juliol de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 16 diputats i diputades dels
Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5740/22.

 La Diputació Permanent, a la segona sessió de dia 26 de
juliol de 2022, rebutja, per 8 vots a favor, 9 en contra i 1
abstenció, la convocatòria 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.

Palma, a 26 de juliol de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 14292/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a mortalitat per càncer de mama
durant el mes de novembre de 2021 a les Illes Balears.

Segons les dades que ens reporten des de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

El 2021 encara no està tancat per això enviem les dades
2020.

Total 2020
Illes Balears 143
Mallorca 124
Menorca 13
Eivissa-Formentera 6

25-29
Illes Balears 0
Mallorca 0
Menorca 0
Eivissa-Formentera 0

30-34
Illes Balears 1
Mallorca 0
Menorca 0
Eivissa-Formentera 1

35-39
Illes Balears 1
Mallorca 1
Menorca 0
Eivissa-Formentera 0

40-44
Illes Balears 6
Mallorca 6
Menorca 0
Eivissa-Formentera 0

45-49
Illes Balears 4
Mallorca 4
Menorca 0
Eivissa-Formentera 0

50-54
Illes Balears 10
Mallorca 9
Menorca 0
Eivissa-Formentera 1

55-59
Illes Balears 14
Mallorca 13

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf#page=91
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-164.pdf#page=91
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-133.pdf#page=21
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Menorca 1
Eivissa-Formentera 0

60-64
Illes Balears 11
Mallorca 9
Menorca 1
Eivissa-Formentera 1

65-69
Illes Balears 9
Mallorca 8
Menorca 1
Eivissa-Formentera 0

70-74
Illes Balears 16
Mallorca 14
Menorca 2
Eivissa-Formentera 0

75-79
Illes Balears 12
Mallorca 12
Menorca 0
Eivissa-Formentera 0

80-84
Illes Balears 18
Mallorca 14
Menorca 3
Eivissa-Formentera 1

85 i més
Illes Balears 41
Mallorca 34
Menorca 5
Eivissa-Formentera 2

Palma, 11 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14404/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID a l'àmbit
educatiu a la sisena onada de pandèmia (2) desembre.

El mes de desembre 2021 EDUCOVID entre el 16 i el 29
de desembre (14 dies)

A Menorca es van diagnosticar 362 casos nous entre
alumnes. En el mateix període a Eivissa en consten 410, a
Formentera 20 i a Mallorca 2485.

Palma, 6 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14407/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a vacunació de la COVID als
professionals docents de l'ensenyament públic a centres
públics o concertats de les Illes Balears.

L’evolució de la vacunació del professorat al 2021 es pot
consultar en aquesta gràfica.

La vacunació de la Covid-10 no és obligatòria per la
ciutadania de les Illes Balears, per tant només es registren les
persones que han estat vacunades.

Palma, 6 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 41/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 de la Direcció General de Consum Secció 18.

Adjuntam la sol·licitud de l’execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Direcció General de
Consum de la Conselleria de Salut i Consum corresponent a
l’exercici pressupostari del 2021 respecte de la partida inicial
aprovada en la Llei de PGCAIB 2021.

Gràfica

Palma, 18 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 41/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 de Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Secció 18 Codi F12.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 315/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a motius de l'exclusió del món
comercial i dels comerços emblemàtics a les fires turístiques
internacionals.

No s’ha inclòs dins les fires turístiques internacionals una
representació del món comercial balear degut que, per una
banda, els darrers anys el Govern ha optat per focalitzar en la

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-134.pdf#page=62
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-134.pdf#page=62
http://xip.parlamentib.es/frge-202205522-2
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=8
http://xip.parlamentib.es/frge-202205723-1
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=8
http://xip.parlamentib.es/frge-202205522-3
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=22
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sostenibilitat per tal d’aconseguir un posicionament fort de cara
al futur proper.

D’altra banda, des de la nostra conselleria no som
competents en matèria de comerç, perquè per realitzar la vostra
proposta serà necessari coordinar-nos  amb la  Conselleria de
Sectors Productius per tal de no excedir-nos en les nostres
competències.

De totes formes, recollim la proposta per tal de valorar la
seva inclusió de cara a les properes fires turístiques
internacionals.

Palma, 11 de juliol de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 622/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a programa de detecció precoç del
càncer de còlon.

El programa de cribratge de càncer de còlon no ha
experimentat modificacions durant el desenvolupament
d’aquests anys.

Durant els anys 2019, 2020 i 2021 han participat en el
programa els Hospital de Can Misses i Hospital Comarcal
d’Inca.

Personal assignat a aquest servei:

Hospital Can Misses
FEA 5 persones
Infermeria 3 persones
TCAE 3 persones
Personal administratiu 1 persona

Hospital Comarcal d’Inca
FEA 6 persones
Infermeria 3 persones
TCAE 3 persones
Personal administratiu 1 persona

A aquest personal s'ha d'afegir el personal que treballa a
l'Oficina Tècnica de Cribratge, que depèn de la Direcció
General de Salut Pública i Participació, i el personal
d'Anatomia Patològica i d'Anàlisis Clínics, que realitzen el
processat de les mostres de biòpsies i dels kits de sang oculta
femta respectivament.

Palma, 4 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2073 a 2076/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt, relatives a
retard en la resposta, a responsabilitats pel retard en la
resposta, a traspaperat a la segona proposta d'estatuts del
Col·legi Professional de Docents i a compliment de la Llei
5/2019 per part de la Conselleria de Presidència.

A continuació es detalla la relació dels fets que donen
resposta a les preguntes formulades:

El 8 d’abril de 2021 es registra d’entrada a la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat la sol·licitud d’inscripció
dels Estatuts del Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears en el Registre de Col·legis Professionals de les Illes
Balears.

El 20 d’abril de 2021 es va requerir a la part interessada la
correcció de les deficiències formals advertides en la sol·licitud
i en la documentació que l’acompanyava, ja que mancaven
signatures i documents originals. Aquest requeriment es va
notificar, via correu postal, el 28 d’abril de 2021.

El 7 de juny de 2021 la part interessada d’aquesta
documentació lliurada, és degut que la documentació que es
registra d’entrada a la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, s’ha de distribuir pel personal de la
conselleria als òrgans competents, a través d’una eina
informàtica. Aquesta distribució no es va fer correctament, a
causa d’un error “humà”. Per aquest motiu, la documentació
aportada el 7 de juny de 2021 no va tenir entrada a l’òrgan
competent per revisar-la fins el 12 de novembre de 2021.

El 29 de novembre de 2021 la part interessada aporta nova
documentació, atès que es fa un segon requeriment d’aportació
de documentació original. La normativa permet fer un
requeriment, però a causa el retard en la revisió de la
documentació aportada el 7 de juny de 2021, es va considerar
adient fer un segon requeriment, telefònic, per tal d’agilitzar el
màxim possible la tramitació de l’expedient.

El 16 de desembre de 2021, amb tota la documentació
aportada, es va sol·licitar informe al Servei d’Assessoria
Jurídica de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat i a la Direcció General de personal docent de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional, d’acord amb
l’article 16.1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes
Balears.

El 17 de gener de 2022 el Servei d’Assessoria Jurídica de
la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat va
emetre un informe que fei diverses observacions als Estatuts
que considerava de caràcter substancial i que no s’adequaven
a l’ordenament jurídic, a més d’altres de caràcter formal o no
substancial.

L’1 de febrer de 2022 la Direcció General de personal
docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional va
emetre un informe que feia diverses observacions als Estatuts
del Col·legi.
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El 22 de febrer de 2022 es va dictar la Resolució de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta
del director general de Relacions Institucionals i Cooperació
Local, per la qual es qualifiquen negativament els Estatuts del
Col·legi Professional de docents de les Illes Balears i es denega
la seva inscripció en el Registre de Col·legis Professional de les
Illes Balears.

En aquest sentit, l’article 13 del Decret 32/2000, de 3 de
març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis professionals
de les Illes Balears, indica que el conseller competent en
matèria de col·legis professionals ha de qualificar els estatuts
i notificar-ho dins el termini de tres mesos, comptadors a partir
de la recepció del text objecte de control. El transcurs d’aquest
termini sense que se n’hagi notificat la resolució produirà els
efectes de la qualificació positiva (silenci positiu).

El text objecte de control (original i signat) va tenir entrada
el 29 de novembre de 2021. Tenint en compte que el termini
per resoldre es va suspendre quan es va sol·licitar informe al
Servei Jurídic de Presidència i a la Direcció General de
Personal Docent, pel temps que va transcórrer entre la petició
i la recepció dels informes i que el 22 de febrer de 2022 s’ha
dictat Resolució, s’ha donat compliment al termini màxim de
resolució indicat a l’article 13 del Decret 32/2000, de 3 de
març, per al qual cosa s’entén que la Conselleria de Presidència
no ha d’assumir cap tipus de responsabilitat en aquest punt en
concret.

És pertinent esclarir que la Resolució de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat de dia 22 de febrer de
2022 indica quines deficiències s’han observat i els aspectes
que s’han de modificar de l’esborrany dels Estatuts.

A partir d’aquest moment, des de la Conselleria hem
contactat diverses vegades amb els promotors del col·legi
(febrer, març i maig) ens hem posat a la seva disposició i hem
ofert la nostra col·laboració per agilitzar els tràmits el màxim
possible d’acord amb la llei i per revisar la documentació que
s’ha de presentar, abans que ho facin.

Una vegada es presentin els Estatuts, tenint en compte les
deficiències advertides, es podran qualificar positivament i
inscriure en el Registre de Col·legis Professionals de les Illes
Balears.

Palma, 2 de juny de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2576/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari  VOX-Actua
Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua
catalana acreditats.

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

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

Palma, 30 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2834/22, del diputat Joan
Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari  MÉS per
Mallorca, relativa a explotacions agràries prioritàries a les
Illes Balears.

Pel que fa al primer punt de la pregunta, el nombre total
d’explotacions agràries prioritàries a les Illes Balears que
disposen de drets de pagament bàsic de PAC és de 856, de les
quals no tenen dret 233. Respecte al segon punt de la pregunta,
la informació sol·licitada és la següent:

Codis de regions drets

Codi de
regió
Regió

Tipus
de

regió

Ubicació VMR
2020

Balears

3901 3.1 ICS Eivissa 82,19 Sí

303 3.3 PP Illes 79,79 Sí

401 4.1 TCS Península 90,92 No

402 4.2 CP Mallorca 110,64 Sí

501 5.1 TCS Menorca 105,79 Sí

502 5.2 CP Eivissa-
Menorca

125,97 Sí

603 6.3 PP Península 120,59 No

701 7.1 TCS Península 139,02 No

702 7.2 CP Península 137,64 No

801 8.1 TCS Mallorca 148,21 Sí

802 8.2 CP Península 166,91 No

1002 10.2 CP Península 198,18 No

1201 12.1 TCR Eivissa-
Mallorca

222,21 Sí

1401 14.1 TCR Península 265,04 No

1801 18.1 TCR Península 335,65 No

1901 19.1 TCR Menorca 352,72 Sí
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Total de drets

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 1.671

301 Prioritària 240

303 No prioritària 2.688

303 Prioritària 2.208

401 No prioritària 28

402 No prioritària 28.732

402 Prioritària 6.906

501 No prioritària 6.771

501 Prioritària 7.881

502 No prioritària 966

502 Prioritària 117

603 No prioritària 1

702 Prioritària 5

801 No prioritària 42.559

801 Prioritària 19.748

802 No prioritària 10

1002 No prioritària 3

1201 No prioritària 3.209

1201 Prioritària 1.906

1401 No prioritària 16

1801 No prioritària 16

1901 No prioritària 281

1901 Prioritària 297

Total 126.259

Consulta drets 2020 menys del valor mitjà regional
(<100%)

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 1.463

301 Prioritària 189

303 No prioritària 1.303

303 Prioritària 1.397

402 No prioritària 16.017

402 Prioritària 1.440

501 No prioritària 4.976

501 Prioritària 4.215

502 No prioritària 850

502 Prioritària 71

603 No prioritària 1

801 No prioritària 37.733

801 Prioritària 12.382

1002 No prioritària 3

1201 No prioritària 2.031

1201 Prioritària 1.006

1401 No prioritària 16

1801 No prioritària 16

1901 No prioritària 189

1901 Prioritària 197

Total 86.479

Consulta drets valor mitjà regional

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 Prioritària 47

303 No prioritària 8

303 Prioritària 175

402 No prioritària 338

402 Prioritària 1.660

501 No prioritària 39

501 Prioritària 152

502 Prioritària 10

702 Prioritària 5

801 No prioritària 362

801 Prioritària 4.617

1201 No prioritària 12

1201 Prioritària 339

1401 No prioritària 16

1901 Prioritària 9

Total 7.773
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Consulta drets entre el valor mitjà regional i el 133,33 del
VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 81

301 Prioritària 4

303 No prioritària 209

303 Prioritària 375

401 No prioritària 6.715

402 Prioritària 1.763

501 No prioritària 1.171

501 Prioritària 2.129

502 No prioritària 80

502 Prioritària 14

801 No prioritària 3.481

801 Prioritària 1.901

1201 No prioritària 520

1201 Prioritària 265

1401 No prioritària 16

1901 No prioritària 70

1901 Prioritària 57

Total 18.851

Consulta Drets entre 133,33% i 150% VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 36

303 No prioritària 66

303 Prioritària 99

402 No prioritària 2.802

402 Prioritària 738

501 No prioritària 86

501 Prioritària 429

502 No prioritària 10

502 Prioritària 9

801 No prioritària 271

801 Prioritària 471

802 No prioritària 10

1201 No prioritària 222

1201 Prioritària 92

1901 No prioritària 18

1901 Prioritària 31

Total 5.390

Consulta de drets entre 150% i 200% VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 54

303 No prioritària 39

303 Prioritària 49

401 No prioritària 2.103

402 Prioritària 936

501 No prioritària 435

501 Prioritària 723

502 No prioritària 21

502 Prioritària 10

801 No prioritària 383

801 Prioritària 242

1201 No prioritària 265

1201 Prioritària 106

1901 No prioritària 1

1901 Prioritària 1

Total 5.396

Consulta drets entre el 200% i 300% VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 15

303 No prioritària 31

303 Prioritària 29

402 No prioritària 673

402 Prioritària 304

501 No prioritària 76

501 Prioritària 167
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502 No prioritària 3

502 Prioritària 2

801 No prioritària 2687

801 Prioritària 91

1201 No prioritària 118

1201 Prioritària 48

1901 No prioritària 2

1901 Prioritària 2

Total 1.829

Consulta drets entre 300% i 500% VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 8

303 21

303 Prioritària 81

402 145

402 Prioritària 85

501 31

501 Prioritària 57

502 1

502 Prioritària 1

801 83

801 Prioritària 33

1201 No prioritària 222

1201 27

1201 Prioritària 47

Total 620

Consulta drets més del 500% VMR

Codi de regió Classificació Compte de
NIF-CIF

301 No prioritària 14

303 No prioritària 12

303 Prioritària 3

402 No prioritària 70

402 Prioritària 34

501 No prioritària 13

501 Prioritària 9

502 No prioritària 3

801 No prioritària 16

801 Prioritària 11

1201 No prioritària 14

1201 Prioritària 3

1901 No prioritària 1

Total 203

Palma, 6 de juliol de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 3338  i 3339/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ràtio de targetes
sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut Canal
Salat de Ciutadella.

Es valora per càrrega assistencial, no per ràtio de targetes.

Palma, 6 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4172/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a concurs morfològic de vaques de raça frissona.

Com a conselleria, per suposat, en hagués agradat que es
celebrés, com totes les fires per beneficiar el nostre sector
primari i, per tant, ho lamentem. L’ajuntament de Campos va
decidir, en el seu moment, que el concurs no es podia celebrar
per determinades qüestions, i ho respectem per ser competència
seva.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4173/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per mantenir l'activitat ramadera.

No ha estat possible mesurar tots els resultats encara, però
ens consta que moltes són molt positives ja, com les del Pla
Provilac per pujar els preus de la llet que es paguen als
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ramaders de Menorca. A més, s’han de tenir en compte també
les del Govern central, a demanda de la conselleria, com les
ajudes al sector de la llet davant la guerra a Ucraïna, de més
d’1,5 milions d’euros per a 142 explotacions; o l’ajuda d’1,8
per a explotacions de vacum, d’oví, caprí i avícoles.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4174/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament de nou explotacions ramaderes a
Menorca entre els mesos de març i abril.

Si el tancament de les explotacions ha estat provocat per no
poder dur a terme l’activitat ramadera, ja sigui per manca de
mitjans o de rendibilitat, ho valorem negativament com no pot
ser d’una altra manera, i volem evitar-ne més.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4175/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur del sector ramader de vacum de llet a les
Illes Balears.

Considerem que no es tracta d’intentar esbrinar si ho
aconseguirem, sinó de si es fa tot allò possible perquè no
només sobrevisqui, sinó que pugui millorar i créixer com a
sector, modernitzar-se, fer-se més rendible i també més
sostenible. En aquest sentit creiem que des de la conselleria es
compleix i es duen a terme més iniciatives que mai, a més amb
el consens del sector.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 4176 i 4177/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a informe de la Comissió
Europea sobre el Pla Estratègic Nacional per a la nova
PAC 2023-2027.

1. Que és un informe que entra dins la total normalitat, donada
la complexitat d’un document consensuat entre 17 comunitats
autònomes i un ministeri.

2. Pràcticament cap, tot el que es va aportar des de Balears s’ha
valorat de forma molt positiva i no s’ha modificat contingut
important més enllà de detalls tècnics.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4178/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla Estratègic Nacional per a la nova PAC 2023-
2027.

El sector de la patata a les Illes Balears no té drets de PAC
des de fa molts anys, en concret des del 2021. Però des de la
conselleria hem fet feina per tal que, en aquest nou període que
començarà, aquest sector a les Illes Balears es pugui acollir a
la reserva nacional de drets, i per tant s’hi podrà accedir i rebre
ajudes.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 4179 a 4181/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a indicació geogràfica
protegida (IGP) per a l'oli de Menorca.

1. De moment, d’assessorament tècnic cap al sector d’oli
d’oliva de Menorca.
2.  Qui fa les gestions prèvies és el propi sector, la conselleria
de moment s’ha reunit amb aquesta fa setmanes per tal de, com
s’ha dit, assessorar a nivell tècnic.
3. La conselleria impulsarà i promourà el que demani i acordi
el propi sector.

Palma, 10 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 4186 a 4189/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projecte MenorLac (1 a
4).

1. De forma molt positiva, com no pot ser d’una altra manera,
ja que ajudarà molt a créixer a la indústria i beneficiarà molt
també els productors de llet de Menorca.
2. Gestions d’assessorament tècnic al sector per tal de poder
elaborar el projecte.
3. Sí, com no pot ser d’una altra manera, i com s’ha fet amb
els projectes que ha dut a terme el sector agroalimentari durant
total aquesta legislatura.
4. Sí, ja s’han demanat.

Palma, 10 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4222/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a acord signat dia 3 de maig de 2022
entre el Govern de les Illes Balears i els sindicats pel qual es
reclama al Govern d'Espanya un complement de
fidelització per als treballadors públics de l'Administració
General de l'Estat.

Referent a la primera pregunta, com podrà comprovar en el
text de l’acord que se li ha facilitat en resposta a la seva
sol·licitud de documentació amb número de registre d’entrada
RGE 4221/2022, aquesta proposta està emmarcada en el
context del personal de l’Administració General de l’Estat que
presta serveis a la comunitat autònoma de les Illes Balears. En
el text s’explica la problemàtica que existeix en l’Administració
General de l’Estat, amb una gran rotació del personal que
accedeix a l’administració, atès que quan es convoca una
procés de provisió se sol·liciten molts de trasllats. Aquest fet
genera una gran rotació de personal, a més de l’existència d’un
nombre important de places vacants.

Pel que fa a la segona pregunta, en principi se sol·liciten
diferents mesures, tal com podrà comprovar en el text:

a) Realització de processos selectius descentralitzats per
motivar que les persones residents a les Illes Balears se
presentin a aquests processos amb la garantia que no hauran de
traslladar-se a una altra comunitat autònoma

b) Un complement de fidelització per a tots els grups o
subgrups de classificació que s’augmenti en funció dels anys de
permanència a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 4267 a 4269/22, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a previsió d'obertura,
adjudicació i execució de les obres i instal·lacions i espais de
l'edifici on està previst el centre de dia Son Xigala/La
Vileta.

La consellera d’Afers Socials i Esports té un equip tècnic
que desenvolupa el projecte per a iniciar les obres enguany, que
encara no estan adjudicades, i poder-les acabar, si tot avança
com està previst dins l’any 2023.

Hi ha un conveni entre la Conselleria d’Afers Socials i
l’Ajuntament de Palma perquè ens puguin cedir un local quan
l’edifici estigui acabat.

Palma, 14 de juny de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 4301 a 4308/22, del diputat
Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitat econòmica destinada per la Conselleria
d’Afers Socials i Esports per a la celebració de proves
esportives a les illes d’Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca durant els anys 2019 i 2021.

Any 2019 (convocatòria d’ajuts per esdeveniments esportius i
finals esport escolar)

Mallorca 107.423,02€
Menorca    12.787,43€
Eivissa  23.563,00€
Formentera 10.064,00€

Any 2020 (convocatòria d’ajuts per esdeveniments esportius)
Mallorca 67.212,71€
Menorca 14.410,90€

Any 2021 (convocatòria d’ajuts per esdeveniments esportius i
finals esport escolar)

Mallorca 226.324,79€
Menorca     4.350,58€

Cal tenir en compte que l’any 2020 no hi va haver finals
d’esport escolar per la COVID-19. L’any 2021 només hi va
haver finals d’esport escolar a Mallorca per tal de minimitzar
la mobilitat per la COVID-19. A més de les ajudes anteriors, la
Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de la Direcció
General d’Esports paga el 100% dels desplaçaments interilles
de les competicions federatives dels calendaris oficials, que
ascendeix a 1.200.000€ anuals.

Palma, 14 de juny de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 4309 a 4316/22, del diputat
Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitat econòmica destinada per la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració
de proves esportives a les Illes d’Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca durant els anys 2019 i 2021.

Segons el Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als
consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les
funcions i serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars que actualment exerceix
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria de promoció turística i d’ampliació, d’adaptació i
compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria
traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de
22 de maig, dins les convocatòries públiques de patrocini es
determina la següent territorialització on es dedica un
percentatge mínim als esdeveniments per illa d’acord amb els
següent:

- Mallorca: 50,92%
- Menorca: 17.23%
- Eivissa: 20,78%
- Formentera: 11,07%
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També s’estableix una dada màxima de vigència d’aquesta
territorialitat que una vegada assolida, en cas de no haver-se
exhaurit els pressupostos corresponents als percentatges per
illes, l’import romanent es pot destinar als esdeveniments
sol·licitats al marge d’aquesta territorialització, per ordre
d’entrada al registre de l’AETIB.

A continuació, es detallen els imports assignats a cada illa
per patrocinis d’esdeveniments esportius dels anys 2019 i 2021:

Any 2019
- Mallorca: 452.571,17€
- Menorca: 23.753,97€
- Eivissa: 0€
- Formentera: 30.281,02€

Any 2021
- Mallorca: 1.954.924€
- Menorca: 287.782€
- Eivissa: 187.585€
- Formentera: 50.040€

Palma, 10 de juny de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
X)

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

Aquí la relació de proves esportives sol·licitades:

• Copa d’Espanya d’Aigües Obertes “Mini Ultraswim”
• Copa Princesa 2019 Voleibol
• XX Trofeu Ciutat de Palma Patinatge Artístic
• Fase Lliga Iberdrola GAF Gimnàstica Artística
• Fase Lliga Iberdrola G Rítmica Gimnàstica Rítmica
• Campionat d’Espanya Individual i Equip Gimnàstica

Rítmica
• Campionat d’Europa de Globus Aerostàtic Aerostació

Trophy 2019 Aerostació
• 43 Volta Internacional a Mallorca amb moto -World

Touring Challenge-
• Copa d’Espanya de Mototurisme Motociclisme
• Copa Balears Golf
• XIII Campionat d’Espanya de Kayak de Mar Piragüisme
• Campionats d’Espanya Òmnium Ciclisme en pista
• Màster Nacional Joves sub-15 i sub-10 Bàdminton
• III Festivals de Jocs i Esports Tradicionals

Palma, 15 de juny de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4318/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a registre d'entitats de custòdia del
territori.

Actualment, la Conselleria de Medi Ambient i Territori no
treballa en un registre d’entitats de custòdia del territori.

Palma, 28 de juny de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4367/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ràtios de fisioterapeutes a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera.

A Atenció Primària disposem actualment de 9
fisioterapeutes. Amb una llista d’espera d’entre 1 i 2 setmanes,
depèn del centre de salut.

A l’Hospital Can Misses disposem actualment de 13
fisioterapeutes. Amb una llista d’espera per ser atès l’Hospital
Can Misses amb data 20 de maig: 1 setmana o inferior.

Exceptuant, en el cas de sòl pèlvic, que el temps d’espera és
de 3 mesos. En el cas de RHB respiratòria, el temps d’espera
és d’un mes aproximadament. La causa és la llarga durada
d’aquestes dues teràpies de RHB.

Palma, 7 de juny de 2022
La consellera de Salut
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 4399, 4406, 4421 i 4422/22,
del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a simulacres realitzats, reforç de la
seguretat, i nomenament del director de seguretat i del cap
de seguretat de l'Estació Intermodal de Palma.

Respecte de la seguretat de l’Estació Intermodal de Palma,
des de l’1 d’abril i fins al 31 d’octubre, el servei de vigilància
i seguretat de l’Estació Intermodal s’ha reforçat de diumenge
a dijous, de 15 a 20 h, i els divendres i els dissabtes de 15 a 22
h, amb un segon vigilant. A més, de l’1 de juny al 30 de
setembre, aquest segon vigilant també hi serà els matins de 10
a 15 h.

Fins ara només hi havia 1 vigilant i ara passen a ser dos en
aquest horari -zona del vestíbul i dàrsenes bus. A més dels dos
que vigilen les andanes de tren i metro en horaris de trànsit
ferroviari o comercial, 5 efectius més transiten per totes les
línies i estacions a la UIB una tot el dia (horari comercial) i a
Sa Pobla els horabaixes.
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La totalitat de l’espai té càmeres de vigilància 24 hores
connectades amb l’empresa de seguretat o “Centro vídeo”
ubicat a la mateixa Intermodal des del que es controla tota la
seguretat de les instal·lacions amb multipantalla.

A la nit hi ha una patrulla de 2 efectius de seguretat vigilant
l’estació (que està tancada) que es van desplaçant per estació,
andanes, túnels, i acompanyen al personal de neteja. Una altra
patrulla de 2 fa el recorregut d’estacions entre Palma-UIB i
Palma-Inca. Inca i Manacor també tenen vigilància 24 hores i
una altra patrulla de 2 fa el recorregut de les estacions entre
Manacor i Inca i Sa Pobla i Inca.

Hi ha una coordinació específica amb els cossos de
seguretat de l’Estat, fruit d’aquesta coordinació es fan especials
com la d’aquesta Setmana Santa a SFM.

Des d’aquest Govern s’ha fet un esforç pressupostari en
matèria de seguretat i hem passat del milió d’euros el 2015 als
2.566.228 d’euros el 2022. Un increment del 136%.

Pel que respecta al nombre de simulacres que s’han fet des
de l’any 2018, l’any 2019 SFM va realitzar un simulacre
d’accident de tren a l’Estació Intermodal amb una participació
d’un centenar de persones i una duració de dues hores.  

Vectalia Seguretat com a empresa responsable del servei de
l’Estació d’Autobuses i zones comunes de la Intermodal de
Palma disposa en la seva estructura a Palma d’un Responsable
de Serveis amb la delegació de funcions de cap de Seguretat tal
com està reflectit en l’article 99 del Reial decret 2364/1994, de
9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat
Privada. Aquesta delegació de funcions està autoritzada per la
Unitat Central de Seguretat Privada del C.N.P. la finalitat del
qual és la Inspecció del personal i serveis de seguretat privada
de Vectalia Seguretat en l’àmbit geogràfic de les Illes Balears,
aquesta persona disposa de l’habilitació atorgada per la D.G.P.
com a director de Seguretat i cap de Seguretat.

Palma, 2 de juny de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4412/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a al·lergòlegs en el Servei Públic de
Salut de les Illes Balears.

La patologia al·lèrgica s’atén a les consultes específiques
d’òrgan: dermatitis de contacte al·lèrgica, rinitis al·lèrgica,
asma. Hi ha una al·lergòloga en HUSE. Hi ha previstes noves
dotacions per a l’any 2023.

Palma, 24 de maig de 2023
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4413/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a psicòlegs clínics en el Servei Públic
de Salut de les Illes Balears.

Relació de psicòlegs clínics 2022:
• Psicòloga clínica Atenció prevenció suïcidi. (Ibsmia). Àrea

Mallorca. Incorporada des del 01/01/2022.

• Psicòloga clínica àrea Tramuntana Mallorca per Atenció a
prevenció suïcidi. Incorporada 01/03/2022.

• Psicòloga clínica atenció al neurodesenvolupament
(Ibsmia). Incorporada 01/05/2022.

• Psicòloga clínica atenció prevenció suïcidi (Àrea Migjorn
Mallorca). Incorporada 01/05/2022.

• Psicòloga clínica Atenció Primària (Àrea Ponent Mallorca).
Incorporació 01/06/2022.

• Psicòloga clínica mitja jornada Unitat de Patologia Dual.
Àrea Eivissa. Incorporació 08/06/2022.

• Psicòloga clínica Atenció Primària (Àrea Migjorn
Mallorca). Incorporació 01/07/2022.

• Psicòloga clínica Atenció Primària Suïcidi (Àrea Ponent
Mallorca). Incorporació 01/07/2022.

El total són 8,5 psicòlegs clínics amb un pressupost destinat
de 516.001€.

Palma, 7 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4419/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspecció de platges i zones de bany per part de la Direcció
General d'Emergències i Interior.

Per a la seva informació, la normativa derivada de la Llei
22/1998, de costes i el Decret 2/2005, de 14 de gener,
regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que
han de complir les platges i zones de bany de la comunitat
autònoma de les Illes Balears estableixen, en els seus articles
115.d i 22, respectivament, que correspon a l’Ajuntament de
cada municipi mantenir les platges i llocs públics de bany en
bones condicions pel que fa a neteja, higiene i salubritat, així
com exercir les competències d’inspecció i control, vigilant
l’observança de les normes i instruccions dictades per
l’Administració de l’Estat o de la comunitat autònoma sobre
salvament i seguretat de les vides humanes.

En conseqüència, és cada ajuntament qui adapta la
normativa mínima de seguretat amb els seus plans de salvament
i procediments d’emergència.

L’activitat inspectora de la Direcció General d’Emergències
i Interior s’inicia per sol·licitud de col·laboració per part del
municipi si té manca de recursos per a complir amb aquesta
competència i, potestativament, pel servei corresponent de la
Direcció General d’Emergències.
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En aquest sentit, la campanya d’estiu va començar dia 1 de
maig de 2022 i no s’ha aixecat cap acta d’inspecció
desfavorable a data d’elaboració d’aquesta resposta.

Palma, 3 de juny de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4433/22, del diputat Antoni
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rectificacions a les llistes de persones que han de superar el
primer exercici de les proves del procés selectiu 2019 (OPE
2018) del cos auxiliar d'Eivissa.

En relació amb la llista provisional d’aprovats del 1r
exercici del cos auxiliar, en data 11 d’abril de 2022, es va
informar a la pàgina del Portal de l’opositor que s’hi havia
advertit la falta d’inclusió d’una sèrie de persones a causa d’un
problema tècnic de lectura/càrrega de dades en el sistema.

Més concretament, es va detectar que no s’havien carregat
una sèrie de notes en el programa de gestió de les
convocatòries selectives, ateses les característiques de
configuració d’una relació de documents identificatius de la
personalitat (nombre de dígits del DNI i NIE), diversos DNI
escrits incorrectament per part dels aspirant en el fulls òptics de
resposta de la prova però marcats correctament, i d’incidències
en la validació inicial en la introducció de les persones
aspirants afectades en el sistema.

Pel que respecta a les rectificacions efectuades, s’informa
que no es varen produir modificacions en les notes de les
persones aspirants que figuraven en la llista provisional
d’aprovats sinó que únicament es varen incloure els aspirants
afectats.

Específicament, en el cas de la llista provisional de persones
aspirants que han superat el primer exercici per a l’ingrés, pel
torn lliure, al cos auxiliar a l’illa d’Eivissa, aquesta es va
modificar amb la inclusió d’una persona aspirant amb un DNI
que tenia menys dígits.

Palma, 15 de juny de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4525/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a verola dels simis.

El Servei d’Epidemiologia, en coordinació amb el
CCAES-MSC i la resta de comunitats autònomes i a través de
la Ponència d’Alertes ha elaborat un procediment general per
a la detecció i control de casos i contactes, que inclou -entre
altres- aspectes preventius, de definició i classificació de casos,
estratègia davant de contactes, circuits de mostres així com
protocols per a la notificació dels casos i contactes.

Aquests documents ha estat difosos a la xarxa sanitària i
serveis de prevenció de riscos laborals.

Palma, 26 de maig de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4676/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a destitució del cap del Servei de
Traumatologia de l'Hospital Son Llàtzer.

El Dr. Rapariz no ha estat destituït. Va presentar la seva
renúncia voluntària.

Palma, 9 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4695/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves promocions per a policies locals.

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat té
previst formar els aspirants de la borsa de policies interins que
queden per realitzar el curs de capacitació a l’illa de Mallorca,
que són al voltant de 60 persones. Es preveu que el curs
comenci després de l’estiu.

Per altra banda, segons la previsió de convocatòria de
policies locals per a 2022 que diferents ajuntaments ens han
traslladat, es preveuen noves places per a 114 policies locals,
que serien formats per l’EBAP en l’edició del curs de
capacitació de policies locals que tendrà lloc durant el primer
semestre de 2023. A més, diferents ajuntaments ens han
comunicat que preveuen convocar noves places per a 23
oficials, 3 subinspectors i 1 inspector, que també seran formats
per l’EBAP durant l’any 2023.

Els cursos de capacitació de policies locals es continuaran
impartint de manera descentralitzada a les illes de Mallorca,
Menorca i Eivissa.

Palma, 20 de juny de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 4696 a 4699/22, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre total de policies locals a les Illes Balears
a 31 de desembre de 2015, de 2020, de 2021 i de 2022.

L’evolució del total de Policies Locals de les Illes Balears
a 31 de desembre entre els anys 2015 i 2021, sempre segons les
dades facilitades pels diferents ajuntaments, són les següents:

Any 2015: 2.589 policies locals.
Any 2016: 2.531 policies locals.
Any 2017: 2.556 policies locals.
Any 2018: 2.504 policies locals.
Any 2019: 2.286 policies locals.
Any 2020: 2.239 policies locals.
Any 2021: 2.268 policies locals.

Referent al descens del nombre de policies locals de l’any
2019, cal no oblidar que el 2 de gener de 2019 va entrar en
vigor el Decret que permetia la jubilació anticipada a tots els
policies locals que es trobaven entre els 59 i els 65 anys d’edat.
Si bé no es va jubilar tothom, degut al seu caràcter voluntari, sí
que va haver-hi un nombre de jubilacions molt superior al que
hi hauria hagut si només s’haguessin jubilat els que complien
els 65 anys.

Respecte de les previsions del total de policies locals a les
Illes Balears a 31 de desembre de 2022, atès que són dades que
els ajuntaments faciliten al Govern, ja que és cada ajuntament
qui convoca i cobreix les seves pròpies places segons considera
convenient, és necessari esperar a final d’any per tenir una data
ajustada.

Palma, 20 de juny de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 4767 a 4769/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a condicions urbanístiques
de la parcel·la del Canal Salat de Ciutadella on s'ha previst
l'ampliació de l'actual centre de salut (1 a 3).

La Unitat de Patrimoni del Servei de Salut coneix les
condicions urbanístiques de l’actual parcel·la on està prevista
l’ampliació de l’actual Centre de Salut Canal Salat de
Ciutadella. Per tant no ha calgut sol·licitar informació a
l’Ajuntament de Ciutadella, ja que el departament
d’Infraestructures del Servei de Salut coneix les condicions
sobre la qualificació urbanística de l’actual parcel·la on està
ubicat el Centre de Salut.

Una vegada revisat el Pla Funcional elaborat per l’Àrea de
Salut de Menorca, l’Oficina de Projectes del Servei de Salut
considera la viabilitat de l’ampliació del Centre de Salut Canal
Salat a l’actual parcel·la.

Palma, 22 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4770/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació d'un TAC al centre de salut Canal
Salat.

L’actual parcel·la del centre de Salut Canal Salat, té
capacitat per la instal·lació i posada en marxa d’una TAC.

Palma, 22 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4771/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a terrenys qualificats com a equipament per a ús
sanitari al Pla General d'Ordenació Urbana per acollir el
segon centre de salut a 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, 22 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4772/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla funcional per al centre de salut Canal Salat
de Ciutadella.

Actualment, el Pla funcional per al centre de salut Canal
Salat de Ciutadella ja està redactat.

Palma, 22 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4773/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a petició de SIMEBAL en la qual es rebutja
l'ampliació 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.
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Palma, 22 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4776/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi sobre la situació actual dels escorxadors de
les Illes Balears.

Sí, des del servei de ramaderia.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4775/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocols de col·laboració per al
desenvolupament i l'execució de projectes de millora i
adequació dels escorxadors.

Tots compten amb protocols de col·laboració, amb els
ajuntaments el municipi on es troben, i en alguns casos amb les
entitats que els gestionen.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4776/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions de millora i adequació dels
escorxadors.

Tots els escorxadors de les Balears es poden acollir a les
línies d’ajudes que la conselleria treu cada any, a través del
Fogaiba, destinades a la seva millora i adequació.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4777/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats i anualitats de les partides que es
destinen als escorxadors de les Illes Balears per a la seva
millora i adequació.

Des del Fogaiba es destinen anualment als escorxadors de
les Balears: 300.000€ de la línia d’ajudes específiques per a
inversions als escorxadors, 400.000€ més de l’ajuda
extraordinària per a la viabilitat de l’escorxador de Palma, i

300.000€ a la línia d’ajudes per a Serveis d’Interès Econòmic
General (els escorxadors es troben dins aquests serveis).

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4778/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxadors que s'han convertit en instal·lacions
de referència.

De moment, el de Manacor per a l’illa de Mallorca.

Palma, 28 de juny de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4841/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relativa a mesures per a la prevenció i
diagnosi de la zoonosi coneguda com verola del simi.

Dins l’administració del GOIB hi ha dos departaments
administratius amb competències en malalties transmissibles
zoonòtiques on es troben integrats facultatius veterinaris:
• A la Direcció General de Salut Pública i Participació, els

Serveis de Seguretat Alimentària per les zoonosis d’origen
alimentari i el de Salut Ambiental per les zoonosis no
alimentàries.

• A la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural, al Servei de Ramaderia per a la
gestió i control de la sanitat animal.

Aquests professionals són els responsables de gestionar les
accions de prevenció i control de malalties transmissibles
zoonòtiques, en les seves àrees de competència. En ocasions,
quan és necessari que s’involucrin els veterinaris en exercici
lliure, s’estableixen procediments de col·laboració i
participació a través del Col·legi Oficial de Veterinaris de les
Illes Balears com n’és el cas dels animals de companyia
procedents d’Ucraïna.

En el cas concret de la verola del mico, no s’ha plantejat
aquesta necessitat i per tant, no s’ha contactat amb el sector. No
obstant això, els Ministeris de Sanitat i el d’Agricultura, Pesca
i Alimentació han aprovat un document referent al Possible
paper epidemiològic de les mascotes en la verola del mico, amb
les recomanacions d’actuació en cas de contacte amb les
persones afectades (s’annexa) al qual s’estableixen les diferents
mesures preventives que els pacients que conviuen amb
mascotes deuen implementar, així com la coordinació entre
salut pública i els serveis veterinaris oficials (sanitat animal) i
les tasques de control i diagnòstic corresponents.

Palma, 15 de juny de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4854/22, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a propietat del solar i edifici de l'antic hospital Can
Misses.

La titularitat de l’edifici que albergava l’antic hospital Can
Misses, avui conegut com edifici J de l’Hospital Can Misses,
és de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cedida
l’edificació a la comunitat autònoma de les Illes Balears
d’acord amb el decret de transferències RD 1478/2001.

Palma, 5 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 4918 a 4920/22, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, relatives a programa de cribratge de càncer de
còlon (I a III).

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
de les Illes Balears es va implantar el gener de 2015, mantenint
activitat des de llavors a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera
i al sector Tramuntana de Mallorca. Des d’abril del 2022
s’estén el programa a tots els sectors de Mallorca.

Tenint en compte que els persones convidades tenen un
marge de 70 dies per fer-se el test de sang oculta en excrements
i, en el cas que surtin positives se citen per a consulta al servei
de digestiu corresponent on es valora la indicació de
colonoscòpia.

Quan es pauta un colonoscòpia, les troballes són analitzades
pel Servei d’anatomia patològica, per la qual cosa el termini
d’obtenir resultats és llarg. L’oficina tècnica del programa
realitza les avaluacions de les troballes als 3-4 mesos d’haver
acabat l’any ja que així es poden demanar de manera fiable
totes les dades necessàries, motiu pel qual no disposem de
dades dels càncers detectats en persones participants a les quals
es va enviar la notificació des de l’1 d’abril.

El nombre de persones que han completat la seva
participació al Programa (recollit col·lector per a test de sang
oculta en femta (TSOH) en farmàcia col·laboradora, pres
mostra i dipositada en centre de salut) i han estat analitzades
pel laboratori de referència i informades del resultat des de
l’Oficina Tècnica del Programa, Direcció General de Salut
Pública i Participació per notificacions tramitades des de l’1
d’abril després de l’anunci de la conseller fins ara:

Mallorca Eivissa Formentera Total

TSOH 1.308 1.532 99 2.939

Les persones amb resultat de TSOH per sobre el punt de
tall, són citades per a consulta de cribratge i valorar possible
colonoscòpia.

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
de les Illes Balears es va implantar el gener de 2015, mantenint
activitat des de llavors a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera
i al sector de Tramuntana de Mallorca. Des d’abril de 2022
s’estén el programa a tots els sectors de Mallorca.

El nombre de notificacions d’invitació a participar i
informació personalitzada del Programa tramitades des de
l’Oficina Tècnica del Programa, Direcció General de Salut
Pública i Participació tramitades des de l’1 d’abril després de
l’anunci de la consellera fins avui ha estat:

Invitacions

Mallorca 11.767

Eivissa 6.830

Formentera 5

Total 18.602

Palma, 7 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 4935/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a cost del viatge a Argentina de la presidenta del
Govern.

A càrrec de Presidència del Govern, les despeses del viatge
de la presidenta a Argentina, juntament amb el cap de Gabinet,
han estat les següents:
• Avió Palma-Madrid-Bons Aires-Madrid-Maó, dia 31 de

maig i dia 6 de juny, amb un cost de 3.737,72€.
• Una nit d’hotel a Bons Aires, dia 1 de juny, amb un cost de

148€ per persona.
• Dues nits d’hotel a San Pedro, dies 3 i 4 de juny, amb un

cost de 265€ per persona.

A càrrec de la Conselleria de Presidència, Funció Pública
i Igualtat hi viatjaren la consellera i el director general de
Relacions Institucionals i Cooperació Local, amb un cost per
personal igual al de la presidenta, pel que fa a les despeses de
vol i hotel, durant els mateixos dies.

Respecte del viatge en avió cal matisar, emperò, que el
trajecte de tornada de Madrid a Maó només el realitzaren al
presidenta del Govern i el cap de Gabinet. Les altres persones
realitzaren el trajecte de Madrid a Palma.

A aquestes despeses, cal sumar les següents:
• Lloguer d’un minibus per realitzar els trajectes entre Bons

Aires, Rosario i San Pedro, per un total de 2.115€, pels 5
dies de duració del viatge.

• Sopar per 7 persones, dia 31 de maig, a l’aeroport de
Madrid, per un cost de 68,20€.

• Sopar per a 7 persones, dia 1 de juny, per un cost de
221,95€.

• Dinar per a 7 persones, dia 2 de juny, per un cost de 69,22€.
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• Dinar per a 10 persones, dia 3 de juny, per un cost de
265,94€.

• Berenar per a 4 persones, dia 5 de juny, per un cost de
22,65€.

• Sopar per a 7 persones, dia 5 de juny, a l’aeroport de Bons
Aires, per un cost de 57,42€.

• Dinar per a 4 persones, dia 6 de juny, per un cost de
67,45€.

• La facturació d’una maleta de viatge addicional per a la
tornada, per obsequis de les Cases Balears al Govern, per
un cost de 181,89€.

• Dos taxis a Bons Aires, de dia 1 de juny, per un import total
de 6,21€.

Aquesta relació de despeses efectuades també es poden
consultar al web del Govern mitjançant els apartats de
transparència.

A més, s’indica que va viatjar a càrrec de Presidència del
Govern una persona funcionària del servei de protocol i a
càrrec de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat una altra persona funcionària de la Direcció General de
Relacions Institucionals i Cooperació Local, amb un cost per
vol i hotel igual al de la resta de persones del Govern.

Palma, 6 de juliol de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 4972/22, del diputat Joan
Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a SMS només en castellà.

El Servei de Salut, està plenament compromès a facilitar al
màxim l’ús de la llengua pròpia de les Balears. Tot i això,
algunes fonts informàtiques d’origen estan històricament en
castellà.

Com hi ha diferents processos en què els hospitals envien
SMS, hauríem de saber quin és el cas concret al que es refereix
la pregunta, però posarem l’exemple d’un SMS recordatori de
CITA.

NOM tiene cita REHAB-TRAUMAT el 03/07 a les 09:40
en HOSP. MANACOR. Si NO hi pot acudir cridi al
902079079/971437079 o en ibsalut-es

Les parts en negreta venen dels sistemes d’informació.

Actualment es remet en castellà perquè els Sistemes
d’Informació Origen tenen conceptes en castellà. Quan
s’intenta enviar en català, segons de quin servei es tracti
(REB-*TRAUMAT, en l’exemple anterior) al SMS surt una
part en català i una altra, que no es pot modificar, en castellà.
Per a conservar la intel·ligibilitat del missatge es va decidir
mantenir-ho tot en castellà mentre es desenvolupa la nova
plataforma d’interacció amb el ciutadà (portal del pacient) on
s’enviaran els missatges a la llengua triada per l’usuari.

Palma, 18 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 5012/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
motiu pel qual l'escrit RGE 4682/22 s'ha entrar al
Parlament com a document amb visibilitat restringida.

Investigats els fets arran de la present pregunta, podria ser
a causa d'un error, puntual i involuntari, en la selecció de
pestanya en el programa informàtic.

Si és del seu interès, s’adjunta a continuació la resposta a la
sol·licitud de documentació 3484/22, atès que realment no
hauria de ser una resposta amb visibilitat restringida:

“Sobre la sol·licitud realitzada, l’informam que la nota
jurídica a la que fa referència és un esborrany elaborat a
partir d’una comunicació verbal, d’una possible i posterior
petició formal d’informe, que finalment no va arribar.

Des d’Advocacia es va preparar un esborrany de notes
jurídiques urgents sobre un avantprojecte de proposició de
llei de Menorca Reserva de la Biosfera sense que es pugui
afirmar que es tractava a la versió definitiva de
l’avantprojecte. En conseqüència, l’esborrany de notes
urgents no es va arribar a signar a l’espera que vos tramesa
la versió definitiva, i la petició formal.

Atès que no va arribar ni una cosa ni l’altra, l’esborrany
de notes jurídiques urgents no es va signar, ni assolir la
condició de document públic”.

Palma, 1 de juliol de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 5078 a 5083/22, de la
diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a data de finalització del
contracte de concessió del servei de televisió que dóna
servei a les habitacions dels hospitals Can Misses, de
Manacor, Universitari Son Espases, d'Inca, Son Llàtzer i
Mateu Orfila.

L’octubre del 2042, finalitza el contracte de concessió del
servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital Can Misses.

El març del 2028, finalitza el contracte de concessió del
servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital de Manacor.

L’octubre del 2039, finalitza el contracte de concessió del
servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital de Son Espases.
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El desembre del 2022, finalitza el contracte de concessió
del servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital d’Inca.

El març del 2027, finalitza el contracte de concessió del
servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital Son Llàtzer.

El maig del 2023, finalitza el contracte de concessió del
servei de televisió que dona servei a les habitacions de
l’Hospital Mateu Orfila

Palma, 5 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme

sessions extraordinàries per procedir a l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei
RGE núm. 502/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol de 2022, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i atès l’acord adoptat per la
Diputació Permanent a la primera sessió del dia d’avui, 26 de
juliol, acorda d'habilitar els dies necessaris per poder dur a
terme les sessions extraordinàries necessàries per tal de
procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la
proposició de llei esmentada, del Grup Parlamentari Popular,
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 26 de juliol de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 315/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motius de l'exclusió del món comercial i dels comerços emblemàtics a les fires turístiques internacionals.
	A la Pregunta RGE núm. 622/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a programa de detecció precoç del càncer de còlon.
	A les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2073 a 2076/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt, relatives a retard en la resposta, a responsabilitats pel retard en la resposta, a traspaperat a la segona proposta d'estatuts del Col·legi Professional de Docents i a compliment de la Llei 5/2019 per part de la Conselleria de Presidència.
	A la Pregunta RGE núm. 2576/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari  VOX-Actua Baleares, relativa a nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
	A la Pregunta RGE núm. 2834/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari  MÉS per Mallorca, relativa a explotacions agràries prioritàries a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 3338  i 3339/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ràtio de targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 4172/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs morfològic de vaques de raça frissona.
	A la Pregunta RGE núm. 4173/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per mantenir l'activitat ramadera.
	A la Pregunta RGE núm. 4174/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de nou explotacions ramaderes a Menorca entre els mesos de març i abril.
	A la Pregunta RGE núm. 4175/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a futur del sector ramader de vacum de llet a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 4176 i 4177/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a informe de la Comissió Europea sobre el Pla Estratègic Nacional per a la nova PAC 2023-2027.
	A la Pregunta RGE núm. 4178/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla Estratègic Nacional per a la nova PAC 2023- 2027.
	A les Preguntes RGE núm. 4179 a 4181/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a indicació geogràfica protegida (IGP) per a l'oli de Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 4186 a 4189/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projecte MenorLac (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 4222/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acord signat dia 3 de maig de 2022 entre el Govern de les Illes Balears i els sindicats pel qual es reclama al Govern d'Espanya un complement de fidelització per als treballadors públics de l'Administració General de l'Estat.
	A les Preguntes RGE núm. 4267 a 4269/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a previsió d'obertura, adjudicació i execució de les obres i instal·lacions i espais de l'edifici on està previst el centre de dia Son Xigala/La Vileta.
	A les Preguntes RGE núm. 4301 a 4308/22, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat econòmica destinada per la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a la celebració de proves esportives a les illes d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2019 i 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 4309 a 4316/22, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat econòmica destinada per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la celebració de proves esportives a les Illes d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2019 i 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4317/22, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves esportives que van rebre finançament del Govern de les Illes Balears durant l'any 2019 a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 4318/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a registre d'entitats de custòdia del territori.
	A la Pregunta RGE núm. 4367/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ràtios de fisioterapeutes a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 4399, 4406, 4421 i 4422/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a simulacres realitzats, reforç de la seguretat, i nomenament del director de seguretat i del cap de seguretat de l'Estació Intermodal de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 4412/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a al·lergòlegs en el Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4413/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a psicòlegs clínics en el Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4419/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció de platges i zones de bany per part de la Direcció General d'Emergències i Interior.
	A la Pregunta RGE núm. 4433/22, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificacions a les llistes de persones que han de superar el primer exercici de les proves del procés selectiu 2019 (OPE 2018) del cos auxiliar d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 4525/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a verola dels simis.
	A la Pregunta RGE núm. 4676/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a destitució del cap del Servei de Traumatologia de l'Hospital Son Llàtzer.
	A la Pregunta RGE núm. 4695/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves promocions per a policies locals.
	A les Preguntes RGE núm. 4696 a 4699/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre total de policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de 2015, de 2020, de 2021 i de 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 4767 a 4769/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de salut (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 4770/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació d'un TAC al centre de salut Canal Salat.
	A la Pregunta RGE núm. 4771/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terrenys qualificats com a equipament per a ús sanitari al Pla General d'Ordenació Urbana per acollir el segon centre de salut a Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 4772/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla funcional per al centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 4773/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petició de SIMEBAL en la qual es rebutja l'ampliació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 4776/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi sobre la situació actual dels escorxadors de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4775/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de col·laboració per al desenvolupament i l'execució de projectes de millora i adequació dels escorxadors.
	A la Pregunta RGE núm. 4776/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de millora i adequació dels escorxadors.
	A la Pregunta RGE núm. 4777/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats i anualitats de les partides que es destinen als escorxadors de les Illes Balears per a la seva millora i adequació.
	A la Pregunta RGE núm. 4778/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escorxadors que s'han convertit en instal·lacions de referència.
	A la Pregunta RGE núm. 4841/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a mesures per a la prevenció i diagnosi de la zoonosi coneguda com verola del simi.
	A la Pregunta RGE núm. 4854/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a propietat del solar i edifici de l'antic hospital Can Misses.
	A les Preguntes RGE núm. 4918 a 4920/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relatives a programa de cribratge de càncer de còlon (I a III).
	A la Pregunta RGE núm. 4935/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost del viatge a Argentina de la presidenta del Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 4972/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a SMS només en castellà.
	A la Pregunta RGE núm. 5012/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu pel qual l'escrit RGE 4682/22 s'ha entrar al Parlament com a document amb visibilitat restringida.
	A les Preguntes RGE núm. 5078 a 5083/22, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a data de finalització del contracte de concessió del servei de televisió que dóna servei a les habitacions dels hospitals Can Misses, de Manacor, Universitari Son Espases, d'Inca, Son Llàtzer i Mateu Orfila.

	3.17. INFORMACIÓ
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme sessions extraordinàries per procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22.




