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reforma i manteniment a la instal·lació Alberg Juvenil de la Victòria d'Alcúdia. 9693

CU) RGE núm. 7130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions
d'equipament, reforma i manteniment a la instal·lació Campament Juvenil de la Victòria d'Alcúdia. 9694

CV) RGE núm. 7148/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (1). 9694

CW) RGE núm. 7149/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (2). 9694

CX) RGE núm. 7150/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (3). 9694

CY) RGE núm. 7151/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (4). 9694

CZ) RGE núm. 7152/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (5). 9695

DA) RGE núm. 7153/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (6). 9695

DB) RGE núm. 7154/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (7). 9695

DC) RGE núm. 7155/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (8). 9695

DD) RGE núm. 7156/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (9). 9695
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DE) RGE núm. 7157/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de
bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (10). 9695

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7222/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures de prevenció de l'assetjament escolar. 9696

B) RGE núm. 7223/22, del diputat Josep Melià  i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar el procediment l'any 2015. 9696

C) RGE núm. 7225/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la gestió
dels fluxos turístics de la present temporada. 9696

D) RGE núm. 7227/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística.
9696

E) RGE núm. 7228/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears
durant l'estiu. 9696

F) RGE núm. 7229/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria
d'habitatge. 9697

G) RGE núm. 7230/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels centres
de salut durant l'estiu. 9697

H) RGE núm. 7231/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures en matèria
de cicle de l'aigua. 9697

I) RGE núm. 7232/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en 1.500
pacients a la llista d'espera de consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila. 9697

J) RGE núm. 7233/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte del deure
d'abstenció que té el Govern. 9697

K) RGE núm. 7234/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'imposts a
les Illes Balears. 9697

L) RGE núm. 7235/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals per tal de
pal·liar els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les empreses. 9698

M) RGE núm. 7239/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora i
perspectives de futur de nins i joves a Balears. 9698

N) RGE núm. 7240/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subministrament
d'energia a Balears. 9698

O) RGE núm. 7241/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística. 9698

P) RGE núm. 7242/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de torrents a
Menorca. 9698

Q) RGE núm. 7244/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en matèria de
recursos hídrics. 9698

R) RGE núm. 7245/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura acció del Govern
davant l'actual desgovern del pacte. 9699

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7025/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a formació digital i reforç
educatiu, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 9699
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B) RGE núm. 7055/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impulsar els protocols
necessaris per a una major seguretat a les festes i als llocs d'oci per a les dones, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència). 9700

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4986/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades extraordinàries al servei de trauma de l'Hospital Son Llàtzer. 9701

B) A la Pregunta RGE núm. 5089/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels 60.000 euros dels pressuposts generals de la CAIB per al 2022 en relació amb diversos aspectes de les festes patronals
de Sant Joan de Ciutadella. 9703

C) A la Pregunta RGE núm. 5143/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
"Amb tots els sentits" (3). 9704

D) A les Preguntes RGE núm. 5168 a 5171/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de les festes
de Sant Joan (1 a 4). 9704

E) A les Preguntes RGE núm. 5172 a 5174/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a projectes inclosos en el pla de regadius (1 a 3). 9705

F) A les Preguntes RGE núm. 5175 a 5176/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a projectes inclosos en el pla de regadius (1 i 2). 9705

G) A la Pregunta RGE núm. 5215/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a via verda entre Alaró i Consell. 9705

H) A les Preguntes RGE núm. 5216 i 5217/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a resolució del procediment d'adjudicació de farmàcies iniciat l'any 2015 (I i II). 9705

I) A les Preguntes RGE núm. 5289 a 5292/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a càrrec polític o directiu del Govern objecte de coaccions (1 a 4). 9705

J) A la Pregunta RGE núm. 5337/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a serveis
d'inspecció CAIB temporada d'estiu 2022, turisme d'excessos. 9706

K) A la Pregunta RGE núm. 5338/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors que s'han obert subjectes a la regulació del Decret llei 1/2020. 9706

L) A la Pregunta RGE núm. 5343/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compliment de les empreses d'informació als clients sobre pràctiques perilloses, Decret llei 1/2020. 9706

M) A la Pregunta RGE núm. 5359/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions i sancions a establiments afectats per la normativa de turisme d'excessos d'1 de gener a 27 de juny de 2022. 9706

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei 7/2022, d'11 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. 9707

B) Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5256 a 5264 i 5729 a 5731/22. 9707

C) Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5269, 5737 i 5738/22. 9707

D) Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5253, 5254, 5265 a 5268, 5270, 5294, 5732
i 5733/22. 9707

4. INFORMACIONS

A) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2021 de diversos
diputats i diputades. 9708
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B) Comptes anuals dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (Gent per Formentera-Partit
Socialista de Formentera-Esquerra Unida de Formentera), El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, MÉS per Mallorca,
Unidas Podemos i Ciudadanos 9708

C) Vint-i-dosena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 9708
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de juny de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 5069/22, del diputat Joan Ferrer i Ripoll, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió informativa
per cobrir els esdeveniments programats per a la celebració de
l'Orgull LGTBI.

B) RGE núm. 5014/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació laboral dels
treballadors subcontractats d'informatius d'IB3.

C) RGE núm. 5070/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB3 a través de
Movistar+.

D) RGE núm. 4985/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballadors dels informatius d'IB3 d'Eivissa i Formentera.

E) RGE núm. 4994/22, presentada pel diputat Miquel Ensenyat
i Riutort, que formula el diputat Joan Mas i Tugores, ambdós
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa
específic sobre el debat parlamentari.

F) RGE núm. 5035/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
laboral actual dels treballadors subcontractats.

G) RGE núm. 5067/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a portal IB3
notícies d'IB3.

H) RGE núm. 5071/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou llibre d'estil.

I) RGE núm. 5072/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a increment de sous dels treballadors d'informatius.

J) RGE núm. 5068/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
resposta a la ciutadania.

K) RGE núm. 5036/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
sobre la programació i la planificació d'IB3 Ràdio des de la
incorporació de la nova directora.

L) RGE núm. 5084/22, de la diputada Esperança Sans i Regis,
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a renovació de
la programació.

M) RGE núm. 5037/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització dels treballadors subcontractats.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Presidència, Funció

Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre els processos d'estabilització
acordats a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (RGE
núm. 5064/22).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
21 de juny de 2022, tengué lloc la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, qui,
acompanyada de les directores generals de Funció Pública i de
Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat,
del cap de Gabinet, del responsable de Comunicació i del cap
de Secretaria, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre les mesures que s'han
pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació
del Sistema de Salut de les Illes Balears (RGE núm.
5248/22).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 12 de juliol de 2022, tengué lloc
la compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del secretari general de Gestió i Pressupost del
Servei de Salut, de la directora assistencial sanitària del Servei
de Salut, de la subdirectora de la Cartera de Serveis, del cap de
Gabinet, de les caps de Premsa de la conselleria i del Servei de
Salut, de l'assessor tècnic i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre el procés de vacunació
contra el SARS-Cov-2/COVID-19 a les Illes Balears (RGE
núm. 5868/22).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 27 de juliol de 2022, tengué lloc
la compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada de la directora general de Salut Pública, del
director general del Servei de Salut, de la directora assistencial
sanitària del Servei de Salut, de la subdirectora de la Cartera de
Serveis, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de l'assessora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei d'arxius i

gestió documental de les Illes Balears (RGE núm. 1366/22).

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 4 de juliol
de 2022, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei de

modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans (RGE núm. 7380/21).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
22 de juliol de 2022, procedí a elaborar el dictamen de la
proposició de llei esmentada.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de setembre de 2022, d'acord amb el que disposen els
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i 157 del Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat
pel Ple de la cambra, a la tercera sessió extraordinària de dia
26 de juliol proppassat, acorda de tramitar, pel procediment
d'urgència, el Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant
del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

La Mesa acorda obrir un termini de 8 dies (que finalitzarà
dia 18 de setembre 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 un termini de 8 dies més de
presentació d'esmenes (que finalitzarà dia 28 de setembre de
2022) i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

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 del mateix dia 7 de setembre de 2022, el
procediment de participació ciutadana no aconsegueix la
unanimitat de tots els grups, per la qual cosa no s'hi aplicarà
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 28 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.c) del Reglament de la dita comissió, per tal que
s'hi pugui posicionar mitjançant un acord de caràcter no
vinculant.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido i Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Afers Socials i Esports, en sessió de dia 11 de juliol de
2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
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27. Acord pel qual s'aprova el Decret llei de prestacions
socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

L’impacte social i econòmic que la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 ha generat sobre el conjunt de
la societat obliga les administracions públiques a reaccionar
amb el desplegament, des de diferents nivells i àrees de
competència, de polítiques de garantia de rendes, amb
l’objecte de salvaguardar la satisfacció de les necessitats
bàsiques d’amplis sectors de la població.

La resposta de les administracions ha anat adreçada a
generar una sortida de la crisi que doni oportunitats a
tothom i que permeti una societat amb menys desigualtat i
més cohesió social.

En aquest context, el Govern de les Illes va adoptar mesures
extraordinàries, que posaven a l’abast de totes les persones
en situació de vulnerabilitat econòmica l’accés a la renda
social garantida i a la renda mínima d’inserció, mitjançant
el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis,
concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi
ambient, procediments administratius i pressuposts per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i el
Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen
mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació
creada per la COVID-19 i de foment de la investigació
sanitària. Ambdós decrets llei establiren mesures relatives
a col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures
extraordinàries en matèria de gestió de la renda social
garantida.

No obstant això, l’eina d’actuació principal va ser el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears en què es va fer una 
nova regulació de la renda social garantida, fins aleshores
definida a la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social
garantida, de forma que se’n facilita la tramitació, es
milloren els procediments i s’amplien els col·lectius
susceptibles de rebre-la. Tot de forma coordinada amb la
posada en marxa de l’ingrés mínim vital (IMV), prestació
social de caràcter econòmic de caràcter estatal, gestionada
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i regulada pel
Reial decret llei 20/2020, de 29, que estableix l’ingrés
mínim vital (actualment Llei 19/2021, de 21 de desembre,
pe rla qual s’estableix l’ingrés mínim vital) de forma que la
renda autonòmica esdevé una prestació amb caràcter
subsidiari de l’estatal. A més, el Decret llei 10/2020  agrupa
en una única norma de rang legal la regulació de diverses
prestacions fins aleshores definides en normes de rang
reglamentari, com la renda d’emancipació de joves que han
estat sotmesos a mesures administratives de tutela o guarda
del sistema de protecció de menors, o el complement de
rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives
(PNC).

Si una part important de la població ha experimentat
dificultats econòmiques temporals, les persones en situació
de vulnerabilitat han vist augmentar el risc de cronificació
i pobresa.

Analitzant l’impacte que ha tengut la pandèmia en la
situació social de les persones i les llars espanyoles,

l’Informe FOESSA 2022. Conseqüències de la Covid-19 a
Espanya  posa de manifest que la crisi del 2020 ha presentat
unes característiques molt especials respecte d’altres crisis
anteriors i, en concret, respecte de la de 2008-2013: pel seu
origen extern al sistema econòmic, pels sectors que n’han
resultat més afectats (turisme, comerç, activitats
culturals…) i per una reducció de l’activitat econòmica
sense precedents des de la Guerra Civil (amb una caiguda
del 10,8% del PIB) que, en bona mesura, s’ha degut a la
decisió de restringir gran part de l’activitat per tal de
combatre la pandèmia.

En el cas de les Illes Balears, la vulnerabilitat d’una
economia molt dependent del turisme ha deixat al descobert
la fragilitat de la principal font d’ingressos de les llars a les
Illes, que són les rendes del treball, i ha ampliat les
diferències en les remuneracions dels treballadors de
distinta qualificació. La caiguda de l’activitat econòmica ha
mostrat visiblement la inestabilitat de les rendes de les
persones que accedeixen al mercat de treball sense
contracte formal o de molt curta durada, amb baixos salaris
i accés limitat a les prestacions socials, que fan que una
proporció elevada de persones treballadores visqui al dia,
amb grans dificultats davant despeses imprevistes i amb
greus problemes per atendre les despeses relacionades amb
l’habitatge.

A més, les conseqüències de la pandèmia en el sistema
mundial de producció i distribució de matèries primeres,
energia i béns manufacturats, ha suposat un increment de la
inflació d’àmbit mundial que no s’havia vist en dècades.
D’acord a les dades de l’INE, la variació interanual de
l’IPC a les Illes Balears ha passat des de l’1,0%, del mes de
desembre de 2019 respecte del mateix mes de 2018,  fins al
6,5% de desembre de 2021. L’increment inflacionari,
derivat dels preus energètics i de les restriccions del
transport internacional de productes bàsics, suposa un
empobriment real i intens acumulat al que s’havia
manifestat durant la pandèmia.

El resultat és que la crisi social i econòmica ha fet
augmentar la diferència entre la població amb més riquesa
i la població més afectada per la pobresa a les Illes Balears,
i la pandèmia ha tengut un impacte indubtable sobre aquesta
desigualtat.

Encara que el PIB per càpita de les Illes Balears és
lleugerament superior a la mitjana estatal, les Illes Balears
es caracteritzen per taxes de desigualtat elevades, que situen
l’arxipèlag entre les regions espanyoles, i fins i tot les
europees, amb més taxes de desigualtat. Aquest és un dels
resultats d’un model de sortida de la crisi basat en la
flexibilització i la segmentació del mercat de treball, amb
repercussions importants per als assalariats.

Els consells insulars i els ajuntaments han vist com, en un
breu espai de temps, ha augmentat la seva despesa en
matèria de prestacions socials de caràcter econòmic per fer
front a la situació de crisi d’ingressos econòmics de la
població balear.

Aquestes mesures dels diferents àmbits administratius de les
Illes Balears han tingut per objectiu garantir a la població
en situació de vulnerabilitat uns ingressos mínims per
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facilitar l’accés a productes de primera necessitat
mitjançant l’aportació d’una prestació econòmica ajustada
al nombre de membres de la unitat familiar.

L’11è Informe de l’estat de la pobresa a les Illes Balears de
2021, elaborat per l’EAPN, posa de manifest que més de
260.000 persones estan en risc de pobresa o en situació
d’exclusió social, la qual cosa suposa el 22% de la població
de l’arxipèlag.

Respecte de l’any anterior, l’indicador AROPE, que avalua
el nivell de pobresa, ha registrat un augment de 6,9 punts,
xifra que ha revertit la tendència de millora dels dos darrers
anys anteriors a la pandèmia i que suposa un increment del
46%, que és, amb molta diferència, el més elevat de totes
les regions. Per altra banda, des de l’any 2015, que és el de
referència per a l’avaluació de l’Agenda 2030 i ODS, ha
minvat en 4,3 punts, és a dir, ha experimentat una reducció
del 16,3%. A més a més, les dades apunten que és una de
les tres regions que ha aconseguit acabar amb les
conseqüències de la crisi econòmica anterior i reduir la seva
taxa respecte de l’any 2008. En aquest sentit la taxa
AROPE s’ha reduït 1,6 punts, el que suposa una disminució
el 6,8%. Així, en l’actualitat, és la comunitat autònoma amb
la setena taxa més baixa.

Aquest informe també destaca la gran contradicció que es
viu a l’arxipèlag, on, tot i que amb l’increment de l’activitat
turística dels anys prepandèmia s’havien batut rècords en
ocupació hotelera i estades turístiques, els nivells de
pobresa no van baixar amb la mateixa intensitat. Els salaris
baixos i l’increment dels preus de l’habitatge són dues de
les grans dificultats que han d’afrontar les Illes Balears per
poder eliminar la xacra de la pobresa.

Tot i que s’espera una reactivació del mercat turístic a
nivells similars als de 2019 i exercicis anteriors, la situació
no convida a l’optimisme, atès que es manté un elevat risc
de pobresa i exclusió social, amb un percentatge rellevant
(i gairebé cronificat) de persones en risc de pobresa o
exclusió social. Això es deu al fet que la recuperació s’ha
basat en una precarització de les condicions laborals i en
l’increment de les desigualtats, que no permeten als
treballadors cobrir les seves necessitats bàsiques, fet que els
converteix en treballadors pobres.

Quant a la població que viu en condicions de privació
material severa, el 6,9% de la població de Balears no pot
atendre despeses imprevistes, per l’alarmant situació del
preu de l’habitatge o del lloguer a l’arxipèlag i el nombre
elevat de llars amb baixa intensitat de treball, amb gairebé
84.000 residents a les Illes Balears, 50.000 més que l’any
passat, que es troben en aquesta situació.

Tot plegat fa palès que, actualment, tenir una feina a les
Illes Balears no és garantia de sortir del risc de pobresa o
exclusió. Així, al voltant del 15% de les persones que tenen
un treball remunerat es troben en aquesta situació de risc:
la figura del treballador pobre, doncs, es consolida a les
Balears, a causa de les condicions de precarietat, la
parcialitat, la curta durada dels contractes o, directament,
l’explotació. L’Informe de l’estat de la pobresa de 2021
assenyala que la renda mitjana a les Illes és de poc més de
18.000 € per unitat de consum, xifra que augmentà en un

2% respecte de l’any anterior, fet que la converteix en una
de les comunitats autònomes amb menor increment de la
renda.

Respecte de les pensions, més de 84.000 persones (unes
15.000 més que l’any anterior) reben una renda inferior al
llindar de la pobresa (688 € al mes) i al voltant de 16.000
persones estan en situació de pobresa greu, atès que cobren
menys de 458 € cada mes, marge que inclou les prestacions
per viudetat rebudes majoritàriament per dones. Aquesta
situació s’ha agreujat any rere any, especialment en les
pensions de jubilació. Per això, es fa necessari assumir un
compromís amb les persones grans, mitjançant l’increment
de les pensions no contributives de baixa quantia, i alhora
millorar les condicions laborals per aconseguir
independència econòmica i autonomia personal.

Segons  l’informe publicat a finals del 2021 per la Fundació
FOESSA i Càritas, el 2020,  un 9,4% de la població
resident a les Illes va haver d’acudir a familiars i amics per
tal de cobrir necessitats bàsiques per mor de la COVID-19,
la qual cosa equival a prop de 112.000 persones i suposa un
increment de tres punts percentuals respecte de l’any 2019,
any previ a la pandèmia.

Posa de manifest també aquest mateix informe l’increment
significatiu de persones que tengueren dificultats el 2020
per fer-se càrrec de les despeses energètiques, les quals
passaren a representar el 7,7% de la població de l’arxipèlag.

L’Assemblea General de les Nacions Unides, en el marc de
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada
el 25 de setembre de 2015, fa de la lluita contra la pobresa
un element clau.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional,
referida a les tres dimensions del desenvolupament
sostenible )l’econòmica, la social i l’ambiental), i es
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de
desenvolupament sostenible, mitjançant els quals es
proposa abordar els grans reptes globals, amb la lluita
contra la pobresa com un dels objectius principals.

El sistema de protecció social a Espanya és un dels més
ineficients d’Europa quant a la reducció de la pobresa, i
especialment de la pobresa greu. Així ho posà de manifest
Philip Alston, relator de l’ONU, en la visita a Espanya a
finals de 2019.

La renda social garantida de les Illes Balears, regulada per
la Llei 5/2016, de 13 d’abril, i, posteriorment, amb el
Decret llei 10/2020, de 12 de juny, com a prestació
periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica
per a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones,
va ser una gran passa en el sentit de generar una política de
lluita contra la pobresa. Són moltes les famílies que s’han
beneficiat de la renda social des de l’aprovació.
Actualment, i arran de les mesures extraordinàries
engegades en l’estat d’alarma, aquest ingrés ha suposat
l’empoderament d’aproximadament 15.000 famílies de les
Illes Balears.

La implantació de l’ingrés mínim vital com a mesura de
seguretat social ha obligat a replantejar l’escenari de
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cobertura de rendes bàsiques, rendes socials i rendes
d’inserció del conjunt de comunitats autònomes.

La Seguretat Social, emparada per l’article 149 de la
Constitució Espanyola, posa un sostre d’ingressos mínims
a qualsevol ciutadà de l’Estat. És una mesura de garanties
d’ingressos, que permet a les comunitats autònomes
complementar, des de les polítiques de lluita contra la
pobresa, els perfils de població que no atén l’ingrés mínim
vital, així com ajustar aquest mínim comú per a tots els
espanyols al nivell de vida de cada comunitat.

En aquest sentit, la qüestió no és tant la quantia de la
prestació com la cobertura. Les quanties establertes en el
barem de l’ingrés mínim vital suposen un gran avenç en la
lluita contra la pobresa, però també és cert que, a les Illes
Balears, aquesta prestació es quedaria curta en relació amb
el llindar de pobresa del territori, determinat pel nivell de
renda i per la seva distribució en el territori.

Entitats com EAPN, Càritas, Creu Roja i la Federació dels
Bancs d’Aliments entre altres, reclamen un increment
decidit de la capacitat protectora sobre les famílies que ja
venien sofrint les situacions de pobresa i exclusió social,
mitjançant un tram autonòmic que complementi i millori el
tram estatal en els casos de les comunitats autònomes que
ja tenien un nivell de protecció més feble.

En aquesta situació de crisi, la responsabilitat pública de
respondre des dels ajuntaments, els consells insulars i
l’Administració del Govern de les Illes Balears a les
situacions de necessitat social dels ciutadans i ciutadanes de
les Balears, requereix un desenvolupament legislatiu de les
prestacions socials de caràcter econòmic que doni cobertura
als ajuts econòmics que es gestionen des de les
administracions públiques.

Cal una resposta legislativa que tengui en compte el nou
marc a partir de l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital
i que permeti generar polítiques de protecció, suport i
complementarietat de les prestacions econòmiques evitant
la sobreprotecció o, fins i tot, el solapament de cobertures.

Amb l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital i d’una
prestació autonòmica complementària, es fa difícil pensar
que totes les persones i les famílies disposaran de la
protecció desitjable. Sempre hi haurà persones excloses per
la definició necessària d’uns requisits d’accés que no poden
recollir tota la diversitat de casuístiques, i els barems no
poden recollir tampoc el cost diferencial de vida als
diferents pobles i ciutats d’una mateixa comunitat
autònoma, motiu pel qual els ens locals han de tenir un
paper molt important en el disseny i la implantació de
sistemes de garanties de cobertura de necessitats.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, en l’article 22, recull com a tipologia de
prestacions econòmiques les de caràcter de dret subjectiu,
les de dret de concurrència, i les d’urgència social. El
desenvolupament de l’article esmentat permet abordar
aquestes prestacions de manera integral i per a totes les
administracions: les prestacions socials de caràcter
econòmic de dret subjectiu són la nova renda social
garantida, el complement de renda social garantida i la

renda d’emancipació; les prestacions socials de caràcter
econòmic de concurrència competitiva permeten
desenvolupar, al marge de la normativa de subvencions,
convocatòries d’ajudes econòmiques que tenguin una
disponibilitat econòmica limitada; i finalment, les
d’urgència social permeten regular, sobretot, les ajudes
econòmiques bàsiques  dels ajuntaments i les d’intervenció
social immediata.

A més, el decret llei present defineix un altre tipus de
prestació econòmica: les de suport familiar i de suport als
processos d’inserció social, que tenen com a finalitat
facilitar processos de canvis i millores en la situació social
en què es troba la persona o família perceptora.  El Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, ja contenia una definició
d’aquestes prestacions, incloses a l’epígraf de les
prestacions econòmiques d’urgència social, però el seu
caràcter particular i desvinculat de situacions de necessitat
sobrevinguda i urgent han portat a definir-les com a
prestacions diferenciades. Aquesta nova classificació
fonamenta la modificació de l’article 22 de la Llei 4/2009,
d’11 de juny, abans esmentat.

Pel que fa a l'estructura i al contingut, aquest decret llei es
divideix en cinc títols, 97 articles, quatre disposicions
addicionals, una transitòria, una derogatòria i set finals.

El títol I, sobre disposicions generals, n’inclou l’objecte,
que és el de regular les prestacions socials de caràcter
econòmic en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.
Així mateix, aquest títol inclou els aspectes comuns a les
prestacions econòmiques, d’acord amb l’article 22 de la
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, com són la naturalesa, el finançament o la
periodicitat. Destaca la regulació del règim
d’incompatibilitats, especialment amb l’aprovació per
l’Estat de l’ingrés mínim vital.

El títol II regula les prestacions de dret subjectiu per a la
persona beneficiària quan compleixi els requisits fixats per
la normativa que regula la prestació. Entre aquestes
prestacions s’inclouen: en el capítol I, la renda social
garantida; en el capítol II, el complement de renda social de
les Illes Balears a les pensions no contributives; i, en el
capítol III, la renda d’emancipació de joves que han estat
sotmesos a mesures de protecció de menors.

El títol III regula les prestacions econòmiques de dret de
concurrència, caracteritzades per les limitacions
pressupostàries i per l’aplicació de criteris de prelació
segons la situació de necessitat social de cada sol·licitant.

El títol IV regula les prestacions econòmiques d’urgència
social que tenen per objecte l’atenció de necessitats socials
derivades de situacions d’urgència social. Es classifiquen en
dues tipologies, tal com indica l’article 82, i poden ser
ajudes bàsiques i d’intervenció social immediata. Ambdues
tenen en comú la resposta dels poders públics a situacions
de necessitat puntual, urgent i de subsistència.

El títol V regula les prestacions econòmiques de suport
familiar i de suport a la inserció social, que estan destinades
a facilitar el suport als processos de canvi i millora en la
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situació social en què es troba la persona o la família
perceptora, per afavorir-ne la  inserció social.

En la part final, el Decret llei inclou quatre disposicions
addicionals: sobre el fitxer de prestacions socials de
caràcter econòmic, creat pel Decret llei 10/2020, i que
manté la seva estructura a l’annex únic de la norma present;
sobre l’ampliació de referències a l’ingrés mínim vital en la
Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la
infància i l’adolescència; sobre la comissió de caràcter
interdepartamental d’estudi dels complements de rendes
diferents als de pensions no contributives; i, finalment,
sobre la comissió d’avaluació de prestacions de la renda
social garantida.

També s’inclou una disposició transitòria sobre les regles
que han de regir les prestacions creades pel Decret llei
10/2020, de 12 de juny, en la transició als termes regulats
en la norma present, i la tramitació dels expedients de
sol·licitud de qualsevol de les prestacions, iniciats abans de
l’entrada en vigor d’aquest decret llei.  

S’inclou una disposició derogatòria única amb una relació
de les disposicions que es veuen afectades per l’entrada en
vigor d'aquest decret llei. No obstant aquesta disposició, les
normes indicades queden sotmeses a les regles de
transitorietat assenyalades prèviament.

Aquest decret llei es tanca amb set disposicions finals:
sobre la modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, en relació amb
l’ampliació de la llista de prestacions socials de caràcter
econòmic; sobre la modificació de la Llei 8/2018, de 31 de
juliol, de suport a les famílies, en relació amb la
incorporació dels beneficiaris de l’ingrés mínim vital com
a criteri de reconeixement de la condició de família en
situació de vulnerabilitat econòmica especial; sobre la
modificació del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els
criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves
en procés d’emancipació, i de regulació de la renda
d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a
mesures de justícia juvenil, en relació amb la vinculació
amb les prestacions del Servei públic d’ocupació estatal
(SEPE); sobre el caràcter reglamentari de la modificació
continguda a la disposició final anterior; inclou les noves
prestacions en la Cartera bàsica de serveis socials de les
Illes Balears 2017-2020, aprovada pel Decret 66/2016, de
18 de novembre; es preveu l’adopció de mesures que
permetin que tot el personal al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector
públic instrumental pugui acreditar el nivell de coneixement
de català suficient per desenvolupar les funcions pròpies del
lloc de treball, així com la modificació del període transitori
d’implantació dels nous sistemes de provisió per tal de
realitzar en un termini raonable totes les actuacions
necessàries que permetin aquest canvi de sistema; i,
finalment, sobre l’entrada en vigor a partir de l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

La regulació del decret llei en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’inclou en l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix
que, en cas de necessitat extraordinària i urgent, el Consell

de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en
forma de decrets llei, que no poden afectar els drets
establerts en l’Estatut, les matèries objecte de lleis de
desplegament bàsic de l’Estatut d’Autonomia, els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, la reforma
de l’Estatut, el règim electoral ni l’ordenament de les
institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. A més, l’article 45 de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, estableix que, en els
casos i amb les limitacions que preveu l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia, el Consell de Govern pot dictar
mesures legislatives en forma de decrets llei, que quedaran
derogats si, en el termini improrrogable dels trenta dies
subsegüents d’haver-se promulgat no són validats
expressament pel Parlament, després d’un debat i d’una
votació de totalitat.

Els efectes de la crisi social provocada per la crisi sanitària
des que es declarà com a emergència de salut pública
d’importància internacional, agreujats amb les
conseqüències econòmiques i socials de la invasió
d’Ucraïna per Rússia, exigeixen una resposta immediata
dels poders públics per pal·liar-ne les conseqüències, en la
mesura que sigui possible. Alhora, fonamenten la necessitat
urgent d’adoptar mesures extraordinàries per fer front a
aquesta crisi. Mitjançant aquest decret llei, es fa una nova
regulació de les prestacions socials de caràcter econòmic
que s’emmarquen en l’àmbit dels serveis socials de les Illes
Balears i que, en el moment actual, resulten
d’extraordinària necessitat. Malgrat que aquesta tasca
reguladora ja es va iniciar amb el Decret llei 10/2020, de 12
de juny,  es fa necessari una nova norma que compili en un
mateix text legal les diferents modificacions que ha sofert
per adequar-ne la redacció a les situacions diverses de la
crisi. Així, es guanya en seguretat jurídica i transparència,
principis d’especial importància atesa la seva repercussió
immediata sobre els drets de les persones més vulnerables.

A més, la recent conversió del Reial decret llei 20/2020, de
29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, en la
Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix
l’ingrés mínim vital, ha donat un caràcter de permanència
a la norma reguladora de la prestació estatal, raó per la qual
s’ha de fer una darrera adaptació de la norma autonòmica,
en vista de la relació estreta que hi ha entre l’ingrés mínim
vital i les prestacions econòmiques amb caràcter de dret
subjectiu contingudes en aquest decret llei.

Per altra banda, el caràcter urgent d’aquest decret llei es
fonamenta en la necessitat d’una norma d’aplicació
immediata mentre se’l tramita com a projecte de llei pel
procediment d’urgència, d’acord amb els articles 49.2 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157.4 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, tal com es
preveu per aquest decret llei present.   

Així doncs, en virtut de l’article 49 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i d’acord amb la
jurisprudència del Tribunal Constitucional, el decret llei
constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre
que la finalitat que justifica la legislació d’urgència sigui la
de subvenir a una situació concreta dins els objectius
governamentals, la qual, per raons difícils de preveure,
requereixi una acció normativa immediata en un termini
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més breu que el que requereixen la via normal o el
procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de
les lleis.

En aquest cas, l’objecte del decret llei encaixa perfectament
en la regulació d’aquesta figura, atès que cal donar una
resposta immediata als efectes socials i econòmics de les
famílies i de la ciutadania de les Illes Balears ocasionats per
la crisi sanitària de la COVID-19, la guerra a Ucraïna i la
inestabilitat derivada d’aquestes crisis, a més, de configurar
de manera definitiva la normativa de l’ingrés mínim vital.
Per tant, s’observa una connexió directa entre la urgència
definida i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi,
tenint en compte les mesures que ja s’han adoptat
prèviament i que requereixen ser complementades de
manera urgent. L’adopció d’aquestes mesures no pot
esperar a una tramitació parlamentària, perquè cal donar
una resposta ràpida i eficaç a les necessitats socials i
econòmiques de la societat balear. En aquest sentit,
l’actuació dels poders públics en matèria de serveis socials
persegueix, entre altres objectius, el de detectar i atendre les
situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats
socials tant de les persones com dels grups i la comunitat en
general, i al mateix temps les seves actuacions s’han
d’orientar per evitar el risc que es produeixin situacions de
més necessitat social.

L’actuació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
troba suport en l’article 30.15 de l’Estatut d’Autonomia, pel
qual aquesta comunitat autònoma té la competència
exclusiva en matèria d’acció i benestar social, en
complements de la seguretat social no contributiva i en
polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en
situació de pobresa o necessitat social, així com, segons
l’article 30.16, en la protecció social de la família, entre
d’altres.

D’altra banda, les mateixes raons que justifiquen
l’aprovació del Decret llei fonamenten el compliment dels
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència, tal com exigeix la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, com també dels
principis de qualitat i simplificació, introduïts per la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels
principis de necessitat i eficàcia en l’interès general en què
es fonamenten les mesures que s’estableixen, i el decret llei
no és sols l’instrument més adequat sinó l’únic que en pot
garantir la consecució i l’eficàcia.

Així mateix, es compleix el principi de proporcionalitat, ja
que la norma regula els aspectes imprescindibles per
aconseguir-ne l’objectiu, s’ajusta al principi de seguretat
jurídica i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic.

Quant al principi de transparència, malgrat que la norma
està exempta dels tràmits de participació ciutadana, que no
resulten aplicables a la tramitació i l’aprovació de decrets
llei, es publicarà en els butlletins oficials i en el Portal de
Transparència. Respecte d’això, cal reiterar que amb el
Decret llei es consoliden en un únic text les diverses
modificacions realitzades sobre el Decret llei 10/2020, de

12 de juny, en el qual es regulen les prestacions
econòmiques en l’àmbit dels serveis socials i que l’han anat
adaptant a una situació social i normativa molt canviant.

En relació amb el principi d’eficiència i simplificació, la
regulació estableix el procediment per poder accedir a
aquestes prestacions, respectant el procediment
administratiu comú i amb les mínimes càrregues
administratives necessàries per comprovar l’accés i el
manteniment del dret a l’ajut. Finalment, d’acord amb el
principi de qualitat, el procediment d’aprovació d’aquesta
norma s’ha ajustat als processos definits legalment per
donar resposta a les necessitats ciutadanes.

D’altra banda, pel que fa a la figura del decret llei, és
necessari indicar que no es traspassen els límits que disposa
l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
En qualsevol cas, el decret llei reafirma el compromís dels
poders públics de les Illes Balears amb els drets socials que
reconeix l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia, ja que té per
objectiu la promoció de les condicions necessàries perquè
els drets socials dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears siguin objecte d’una aplicació real i efectiva.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Decret llei de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

Segon. Comunicar aquest acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar que validi el Decret llei, d'acord amb
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia.

Tercer. Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 71.2 del
Reglament de la cambra, la convocatòria d'una sessió
extraordinària en l'ordre del dia de la qual es proposa que
s'inclogui, d'acord amb els criteris d'ordenació que fixin els
òrgans de la cambra, la tramitació, debat i votació sobre la
validació o derogació del decret llei esmentat.

Quart. Sol·licitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que, tal com estableix l'article 103.2 del Reglament
de la cambra, habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar
que es realitzi la sessió extraordinària indicada en el punt
anterior.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 11 de juliol de 2022
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
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A)

PROJECTE DE LLEI DIMANANT DEL DECRET
LLEI 7/2022 D’11 DE JULIOL, DE PRESTACIONS
SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’impacte social i econòmic que la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 ha generat sobre el conjunt de la societat
obliga les administracions públiques a reaccionar amb el
desplegament, des de diferents nivells i àrees de competència,
de polítiques de garantia de rendes, amb l’objecte de
salvaguardar la satisfacció de les necessitats bàsiques d’amplis
sectors de la població.

La resposta de les administracions ha anat adreçada a generar
una sortida de la crisi que doni oportunitats a tothom i que
permeti una societat amb menys desigualtat i més cohesió
social.

En aquest context, el Govern de les Illes va adoptar mesures
extraordinàries, que posaven a l’abast de totes les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica l’accés a la renda social
garantida i a la renda mínima d’inserció, mitjançant el Decret
llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures
urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i el Decret llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. Ambdós
decrets llei establiren mesures relatives a col·lectius en situació
de vulnerabilitat i mesures extraordinàries en matèria de gestió
de la renda social garantida.

Això no obstant, l’eina d’actuació principal va ser el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears en què es va fer una  nova
regulació de la renda social garantida, fins aleshores definida
a la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida, de
forma que se’n facilita la tramitació, es milloren els
procediments i s’amplien els col·lectius susceptibles de
rebre-la. Tot de forma coordinada amb la posada en marxa de
l’ingrés mínim vital (IMV), prestació social de caràcter
econòmic de caràcter estatal, gestionada per l’Institut Nacional
de la Seguretat Social i regulada pel Reial Decret Llei 20/2020,
de 29, que estableix l’ingrés mínim vital (actualment Llei
19/2021, de 21 de desembre, pe rla qual s’estableix l’ingrés
mínim vital) de forma que la renda autonòmica esdevé una
prestació amb caràcter subsidiari de l’estatal. A més, el Decret
llei 10/2020  agrupa en una única norma de rang legal la
regulació de diverses prestacions fins aleshores definides en
normes de rang reglamentari, com la renda d’emancipació de
joves que han estat sotmesos a mesures administratives de
tutela o guarda del sistema de protecció de menors, o el
complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no
contributives (PNC).

Si una part important de la població ha experimentat dificultats
econòmiques temporals, les persones en situació de
vulnerabilitat han vist augmentar el risc de cronificació i
pobresa.

Analitzant l’impacte que ha tengut la pandèmia en la situació
social de les persones i les llars espanyoles, l’Informe FOESSA
2022. Conseqüències de la Covid-19 a Espanya  posa de
manifest que la crisi del 2020 ha presentat unes característiques
molt especials respecte d’altres crisis anteriors i, en concret,
respecte de la de 2008-2013: pel seu orígen extern al sistema
econòmic, pels sectors que n’han resultat més afectats (turisme,
comerç, activitats culturals…) i per una reducció de l’activitat
econòmica sense precedents des de la Guerra Civil (amb una
caiguda del 10,8% del PIB) que, en bona mesura, s’ha degut a
la decisió de restringir gran part de l’activitat per tal de
combatre la pandèmia.

En el cas de les Illes Balears, la vulnerabilitat d’una economia
molt dependent del turisme ha deixat al descobert la fragilitat
de la principal font d’ingressos de les llars a les Illes, que són
les rendes del treball, i ha ampliat les diferències en les
remuneracions dels treballadors de distinta qualificació. La
caiguda de l’activitat econòmica ha mostrat visiblement la
inestabilitat de les rendes de les persones que accedeixen al
mercat de treball sense contracte formal o de molt curta durada,
amb baixos salaris i accés limitat a les prestacions socials, que
fan que una proporció elevada de persones treballadores visqui
al dia, amb grans dificultats davant despeses imprevistes i amb
greus problemes per atendre les despeses relacionades amb
l’habitatge.

A més, les conseqüències de la pandèmia en el sistema mundial
de producció i distribució de matèries primeres, energia i béns
manufacturats, ha suposat un increment de la inflació d’àmbit
mundial que no s’havia vist en dècades. D’acord a les dades de
l’INE, la variació interanual de l’IPC a les Illes Balears ha
passat des de l’1,0%, del mes de desembre de 2019 respecte del
mateix mes de 2018,  fins al 6,5% de desembre de 2021.
L’increment inflacionari, derivat dels preus energètics i de les
restriccions del transport internacional de productes bàsics,
suposa un empobriment real i intens acumulat al que s’havia
manifestat durant la pandèmia.

El resultat és que la crisi social i econòmica ha fet augmentar
la diferència entre la població amb més riquesa i la població
més afectada per la pobresa a les Illes Balears, i la pandèmia ha
tengut un impacte indubtable sobre aquesta desigualtat.

Encara que el PIB per càpita de les Illes Balears és
lleugerament superior a la mitjana estatal, les Illes Balears es
caracteritzen per taxes de desigualtat elevades, que situen
l’arxipèlag entre les regions espanyoles, i fins i tot les europees,
amb més taxes de desigualtat. Aquest és un dels resultats d’un
model de sortida de la crisi basat en la flexibilització i la
segmentació del mercat de treball, amb repercussions
importants per als assalariats.

Els consells insulars i els ajuntaments han vist com, en un breu
espai de temps, ha augmentat la seva despesa en matèria de
prestacions socials de caràcter econòmic per fer front a la
situació de crisi d’ingressos econòmics de la població balear.
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Aquestes mesures dels diferents àmbits administratius de les
Illes Balears han tingut per objectiu garantir a la població en
situació de vulnerabilitat uns ingressos mínims per facilitar
l’accés a productes de primera necessitat mitjançant l’aportació
d’una prestació econòmica ajustada al nombre de membres de
la unitat familiar.

II

L’11è Informe de l’estat de la pobresa a les Illes Balears de
2021, elaborat per l’EAPN, posa de manifest que més de
260.000 persones estan en risc de pobresa o en situació
d’exclusió social, la qual cosa suposa el 22% de la població de
l’arxipèlag.

Respecte de l’any anterior, l’indicador AROPE, que avalua el
nivell de pobresa, ha registrat un augment de 6,9 punts, xifra
que ha revertit la tendència de millora dels dos darrers anys
anteriors a la pandèmia i que suposa un increment del 46%, que
és, amb molta diferència, el més elevat de totes les regions. Per
altra banda, des de l’any 2015, que és el de referència per a
l’avaluació de l’Agenda 2030 i ODS, ha minvat en 4,3 punts,
és a dir, ha experimentat una reducció del 16,3%. A més a més,
les dades apunten que és una de les tres regions que ha
aconseguit acabar amb les conseqüències de la crisi econòmica
anterior i reduir la seva taxa respecte de l’any 2008. En aquest
sentit la taxa AROPE s’ha reduït 1,6 punts, el que suposa una
disminució el 6,8%. Així, en l’actualitat, és la comunitat
autònoma amb la setena taxa més baixa.

Aquest informe també destaca la gran contradicció que es viu
a l’arxipèlag, on, tot i que amb l’increment de l’activitat
turística dels anys prepandèmia s’havien batut rècords en
ocupació hotelera i estades turístiques, els nivells de pobresa no
van baixar amb la mateixa intensitat. Els salaris baixos i
l’increment dels preus de l’habitatge són dues de les grans
dificultats que han d’afrontar les Illes Balears per poder
eliminar la xacra de la pobresa.

Tot i que s’espera una reactivació del mercat turístic a nivells
similars als de 2019 i exercicis anteriors, la situació no convida
a l’optimisme, atès que es manté un elevat risc de pobresa i
exclusió social, amb un percentatge rellevant (i gairebé
cronificat) de persones en risc de pobresa o exclusió social.
Això es deu al fet que la recuperació s’ha basat en una
precarització de les condicions laborals i en l’increment de les
desigualtats, que no permeten als treballadors cobrir les seves
necessitats bàsiques, fet que els converteix en treballadors
pobres.

Quant a la població que viu en condicions de privació material
severa, el 6,9% de la població de Balears no pot atendre
despeses imprevistes, per l’alarmant situació del preu de
l’habitatge o del lloguer a l’arxipèlag i el nombre elevat de llars
amb baixa intensitat de treball, amb gairebé 84.000 residents a
les Illes Balears, 50.000 més que l’any passat, que es troben en
aquesta situació.

Tot plegat fa palès que, actualment, tenir una feina a les Illes
Balears no és garantia de sortir del risc de pobresa o exclusió.
Així, al voltant del 15% de les persones que tenen un treball
remunerat es troben en aquesta situació de risc: la figura del
treballador pobre, doncs, es consolida a les Balears, a causa de
les condicions de precarietat, la parcialitat, la curta durada dels

contractes o, directament, l’explotació. L’Informe de l’estat de
la pobresa de 2021 assenyala que la renda mitjana a les Illes és
de poc més de 18.000 € per unitat de consum, xifra que
augmentà en un 2% respecte de l’any anterior, fet que la
converteix en una de les comunitats autònomes amb menor
increment de la renda.

Respecte de les pensions, més de 84.000 persones (unes 15.000
més que l’any anterior) reben una renda inferior al llindar de la
pobresa (688 € al mes) i al voltant de 16.000 persones estan en
situació de pobresa greu, atès que cobren menys de 458 € cada
mes, marge que inclou les prestacions per viudetat rebudes
majoritàriament per dones. Aquesta situació s’ha agreujat any
rere any, especialment en les pensions de jubilació. Per això, es
fa necessari assumir un compromís amb les persones grans,
mitjançant l’increment de les pensions no contributives de
baixa quantia, i alhora millorar les condicions laborals per
aconseguir independència econòmica i autonomia personal.

Segons  l’informe publicat a finals del 2021 per la Fundació
FOESSA i Càritas, el 2020,  un 9,4% de la població resident a
les Illes va haver d’acudir a familiars i amics per tal de cobrir
necessitats bàsiques per mor de la COVID-19, la qual cosa
equival a prop de 112.000 persones i suposa un increment de
tres punts percentuals respecte de l’any 2019, any previ a la
pandèmia.

Posa de manifest també aquest mateix informe l’increment
significatiu de persones que tengueren dificultats el 2020 per
fer-se càrrec de les despeses energètiques, les quals passaren a
representar el 7,7% de la població de l’arxipèlag.

III

L’Assemblea General de les Nacions Unides, en el marc de
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25
de setembre de 2015, fa de la lluita contra la pobresa un
element clau.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional,
referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible
)l’econòmica, la social i l’ambiental), i es desplega mitjançant
un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible,
mitjançant els quals es proposa abordar els grans reptes globals,
amb la lluita contra la pobresa com un dels objectius principals.

El sistema de protecció social a Espanya és un dels més
ineficients d’Europa quant a la reducció de la pobresa, i
especialment de la pobresa greu. Així ho posà de manifest
Philip Alston, relator de l’ONU, en la visita a Espanya a finals
de 2019.

La renda social garantida de les Illes Balears, regulada per la
Llei 5/2016, de 13 d’abril, i, posteriorment, amb el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, com a prestació periòdica dirigida a
situacions de vulnerabilitat econòmica per a la cobertura de les
despeses bàsiques de les persones, va ser una gran passa en el
sentit de generar una política de lluita contra la pobresa. Són
moltes les famílies que s’han beneficiat de la renda social des
de l’aprovació. Actualment, i arran de les mesures
extraordinàries engegades en l’estat d’alarma, aquest ingrés ha
suposat l’empoderament d’aproximadament 15.000 famílies de
les Illes Balears.
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La implantació de l’ingrés mínim vital com a mesura de
seguretat social ha obligat a replantejar l’escenari de cobertura
de rendes bàsiques, rendes socials i rendes d’inserció del
conjunt de comunitats autònomes.

La Seguretat Social, emparada per l’article 149 de la
Constitució espanyola, posa un sostre d’ingressos mínims a
qualsevol ciutadà de l’Estat. És una mesura de garanties
d’ingressos, que permet a les comunitats autònomes
complementar, des de les polítiques de lluita contra la pobresa,
els perfils de població que no atén l’ingrés mínim vital, així
com ajustar aquest mínim comú per a tots els espanyols al
nivell de vida de cada comunitat.

En aquest sentit, la qüestió no és tant la quantia de la prestació
com la cobertura. Les quanties establertes en el barem de
l’ingrés mínim vital suposen un gran avenç en la lluita contra
la pobresa, però també és cert que, a les Illes Balears, aquesta
prestació es quedaria curta en relació amb el llindar de pobresa
del territori, determinat pel nivell de renda i per la seva
distribució en el territori.

Entitats com EAPN, Càritas, Creu Roja i la Federació dels
Bancs d’Aliments entre altres, reclamen un increment decidit
de la capacitat protectora sobre les famílies que ja venien
sofrint les situacions de pobresa i exclusió social, mitjançant un
tram autonòmic que complementi i millori el tram estatal en els
casos de les comunitats autònomes que ja tenien un nivell de
protecció més feble.

En aquesta situació de crisi, la responsabilitat pública de
respondre des dels ajuntaments, els consells insulars i
l’Administració del Govern de les Illes Balears a les situacions
de necessitat social dels ciutadans i ciutadanes de les Balears,
requereix un desenvolupament legislatiu de les prestacions
socials de caràcter econòmic que doni cobertura als ajuts
econòmics que es gestionen des de les administracions
públiques.

Cal una resposta legislativa que tengui en compte el nou marc
a partir de l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital i que
permeti generar polítiques de protecció, suport i
complementarietat de les prestacions econòmiques evitant la
sobreprotecció o, fins i tot, el solapament de cobertures.

Amb l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital i d’una prestació
autonòmica complementària, es fa difícil pensar que totes les
persones i les famílies disposaran de la protecció desitjable.
Sempre hi haurà persones excloses per la definició necessària
d’uns requisits d’accés que no poden recollir tota la diversitat
de casuístiques, i els barems no poden recollir tampoc el cost
diferencial de vida als diferents pobles i ciutats d’una mateixa
comunitat autònoma, motiu pel qual els ens locals han de tenir
un paper molt important en el disseny i la implantació de
sistemes de garanties de cobertura de necessitats.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, en l’article 22, recull com a tipologia de prestacions
econòmiques les de caràcter de dret subjectiu, les de dret de
concurrència, i les d’urgència social. El desenvolupament de
l’article esmentat permet abordar aquestes prestacions de
manera integral i per a totes les administracions: les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu són la nova
renda social garantida, el complement de renda social garantida

i la renda d’emancipació; les prestacions socials de caràcter
econòmic de concurrència competitiva permeten desenvolupar,
al marge de la normativa de subvencions, convocatòries
d’ajudes econòmiques que tenguin una disponibilitat
econòmica limitada; i finalment, les d’urgència social permeten
regular, sobretot, les ajudes econòmiques bàsiques  dels
ajuntaments i les d’intervenció social immediata.

A més, el decret llei present defineix un altre tipus de prestació
econòmica: les de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social, que tenen com a finalitat facilitar processos
de canvis i millores en la situació social en què es troba la
persona o família perceptora.  El Decret llei 10/2020, de 12 de
juny, ja contenia una definició d’aquestes prestacions, incloses
a l’epígraf de les prestacions econòmiques d’urgència social,
però el seu caràcter particular i desvinculat de situacions de
necessitat sobrevinguda i urgent han portat a definir-les com a
prestacions diferenciades. Aquesta nova classificació
fonamenta la modificació de l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11
de juny, abans esmentat.

IV

Pel que fa a l'estructura i al contingut, aquest Decret llei es
divideix en cinc títols, 97 articles, quatre disposicions
addicionals, una transitòria, una derogatòria i set finals.

El títol I, sobre disposicions generals, n’inclou l’objecte, que és
el de regular les prestacions socials de caràcter econòmic en
l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. Així mateix,
aquest títol inclou els aspectes comuns a les prestacions
econòmiques, d’acord amb l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears, com són la
naturalesa, el finançament o la periodicitat. Destaca la
regulació del règim d’incompatibilitats, especialment amb
l’aprovació per l’Estat de l’ingrés mínim vital.

El títol II regula les prestacions de dret subjectiu per a la
persona beneficiària quan compleixi els requisits fixats per la
normativa que regula la prestació. Entre aquestes prestacions
s’inclouen: en el capítol I, la renda social garantida; en el
capítol II, el complement de renda social de les Illes Balears a
les pensions no contributives; i, en el capítol III, la renda
d’emancipació de joves que han estat sotmesos a mesures de
protecció de menors.

El títol III regula les prestacions econòmiques de dret de
concurrència, caracteritzades per les limitacions pressupostàries
i per l’aplicació de criteris de prelació segons la situació de
necessitat social de cada sol·licitant.

El títol IV regula les prestacions econòmiques d’urgència social
que tenen per objecte l’atenció de necessitats socials derivades
de situacions d’urgència social. Es classifiquen en dues
tipologies, tal com indica l’article 82, i poden ser ajudes
bàsiques i d’intervenció social immediata. Ambdues tenen en
comú la resposta dels poders públics a situacions de necessitat
puntual, urgent i de subsistència.

El títol V regula les prestacions econòmiques de suport familiar
i de suport a la inserció social, que estan destinades a facilitar
el suport als processos de canvi i millora en la situació social en
què es troba la persona o la família perceptora, per afavorir-ne
la  inserció social.
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En la part final, el Decret llei inclou quatre disposicions
addicionals: sobre el fitxer de prestacions socials de caràcter
econòmic, creat pel Decret llei 10/2020, i que manté la seva
estructura a l’annex únic de la norma present; sobre l’ampliació
de referències a l’ingrés mínim vital en la Llei 9/2019, de 19 de
febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència;
sobre la comissió de caràcter interdepartamental d’estudi dels
complements de rendes diferents als de pensions no
contributives; i, finalment, sobre la comissió d’avaluació de
prestacions de la renda social garantida.

També s’inclou una disposició transitòria sobre les regles que
han de regir les prestacions creades pel Decret llei 10/2020, de
12 de juny, en la transició als termes regulats en la norma
present, i la tramitació dels expedients de sol·licitud de
qualsevol de les prestacions, iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquest Decret llei.  

S’inclou una disposició derogatòria única amb una relació de
les disposicions que es veuen afectades per l’entrada en vigor
d'aquest Decret llei. No obstant aquesta disposició, les normes
indicades queden sotmeses a les regles de transitorietat
assenyalades prèviament.

Aquest Decret llei es tanca amb set disposicions finals: sobre
la modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, en relació amb l’ampliació de la
llista de prestacions socials de caràcter econòmic; sobre la
modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, en relació amb la incorporació dels beneficiaris de
l’ingrés mínim vital com a criteri de reconeixement de la
condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica
especial; sobre la modificació del Decret 40/2017, de 25
d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels
serveis per a joves en procés d’emancipació, i de regulació de
la renda d’autonomia personal per a joves que han estat
sotmesos a mesures de justícia juvenil, en relació amb la
vinculació amb les prestacions del Servei públic d’ocupació
estatal (SEPE); sobre el caràcter reglamentari de la modificació
continguda a la disposició final anterior; inclou les noves
prestacions en la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes
Balears 2017-2020, aprovada pel Decret 66/2016, de 18 de
novembre; es preveu l’adopció de mesures que permetin que tot
el personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic
instrumental pugui acreditar el nivell de coneixement de català
suficient per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de
treball, així com la modificació del període transitori
d’implantació dels nous sistemes de provisió per tal de realitzar
en un termini raonable totes les actuacions necessàries que
permetin aquest canvi de sistema; i, finalment, sobre l’entrada
en vigor a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

V

La regulació del decret llei en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’inclou en l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix que,
en cas de necessitat extraordinària i urgent, el Consell de
Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de
decrets llei, que no poden afectar els drets establerts en
l’Estatut, les matèries objecte de lleis de desplegament bàsic de
l’Estatut d’Autonomia, els pressuposts generals de la comunitat

autònoma, la reforma de l’Estatut, el règim electoral ni
l’ordenament de les institucions bàsiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. A més, l’article 45 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,
estableix que, en els casos i amb les limitacions que preveu
l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia, el Consell de Govern pot
dictar mesures legislatives en forma de decrets llei, que
quedaran derogats si, en el termini improrrogable dels trenta
dies subsegüents d’haver-se promulgat no són validats
expressament pel Parlament, després d’un debat i d’una votació
de totalitat.

Els efectes de la crisi social provocada per la crisi sanitària des
que es declarà com a emergència de salut pública d’importància
internacional, agreujats amb les conseqüències econòmiques i
socials de la invasió d’Ucraïna per Rússia, exigeixen una
resposta immediata dels poders públics per pal·liar-ne les
conseqüències, en la mesura que sigui possible. Alhora,
fonamenten la necessitat urgent d’adoptar mesures
extraordinàries per fer front a aquesta crisi. Mitjançant aquest
Decret llei, es fa una nova regulació de les prestacions socials
de caràcter econòmic que s’emmarquen en l’àmbit dels serveis
socials de les Illes Balears i que, en el moment actual, resulten
d’extraordinària necessitat. Malgrat que aquesta tasca
reguladora ja es va iniciar amb el Decret llei 10/2020, de 12 de
juny,  es fa necessari una nova norma que compili en un mateix
text legal les diferents modificacions que ha sofert per
adequar-ne la redacció a les situacions diverses de la crisi. Així,
es guanya en seguretat jurídica i transparència, principis
d’especial importància atesa la seva repercussió immediata
sobre els drets de les persones més vulnerables.

A més, la recent conversió del Reial decret llei 20/2020, de 29
de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, en la Llei
19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés
mínim vital, ha donat un caràcter de permanència a la norma
reguladora de la prestació estatal, raó per la qual s’ha de fer una
darrera adaptació de la norma autonòmica, en vista de la relació
estreta que hi ha entre l’ingrés mínim vital i les prestacions
econòmiques amb caràcter de dret subjectiu contingudes en
aquest Decret llei.

Per altra banda, el caràcter urgent d’aquest Decret llei es
fonamenta en la necessitat d’una norma d’aplicació immediata
mentre se’l tramita com a projecte de llei pel procediment
d’urgència, d’acord amb els articles 49.2 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i 157.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, tal com es preveu per al Decret
llei present.   

Així doncs, en virtut de l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, el decret llei constitueix un instrument
constitucionalment lícit, sempre que la finalitat que justifica la
legislació d’urgència sigui la de subvenir a una situació
concreta dins els objectius governamentals, la qual, per raons
difícils de preveure, requereixi una acció normativa immediata
en un termini més breu que el que requereixen la via normal o
el procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de
les lleis.

En aquest cas, l’objecte del Decret llei encaixa perfectament en
la regulació d’aquesta figura, atès que cal donar una resposta
immediata als efectes socials i econòmics de les famílies i de la
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ciutadania de les Illes Balears ocasionats per la crisi sanitària
de la COVID-19, la guerra a Ucraïna i la inestabilitat derivada
d’aquestes crisis, a més, de configurar de manera definitiva la
normativa de l’ingrés mínim vital. Per tant, s’observa una
connexió directa entre la urgència definida i la mesura concreta
adoptada per subvenir-hi, tenint en compte les mesures que ja
s’han adoptat prèviament i que requereixen ser
complementades de manera urgent. L’adopció d’aquestes
mesures no pot esperar a una tramitació parlamentària, perquè
cal donar una resposta ràpida i eficaç a les necessitats socials
i econòmiques de la societat balear. En aquest sentit, l’actuació
dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix,
entre altres objectius, el de detectar i atendre les situacions de
manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les
persones com dels grups i la comunitat en general, i al mateix
temps les seves actuacions s’han d’orientar per evitar el risc
que es produeixin situacions de més necessitat social.

L’actuació de la comunitat autònoma de les Illes Balears troba
suport en l’article 30.15 de l’Estatut d’Autonomia, pel qual
aquesta comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria d’acció i benestar social, en complements de la
seguretat social no contributiva i en polítiques d’atenció a les
persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat
social, així com, segons l’article 30.16, en la protecció social
de la família, entre d’altres.

D’altra banda, les mateixes raons que justifiquen l’aprovació
del Decret llei fonamenten el compliment dels principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència, tal com exigeix la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, com també dels principis de qualitat
i simplificació, introduïts per la Llei 1/2019, de 31 de gener,
del Govern de les Illes Balears.

A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels
principis de necessitat i eficàcia en l’interès general en què es
fonamenten les mesures que s’estableixen, i el decret llei no és
sols l’instrument més adequat sinó l’únic que en pot garantir la
consecució i l’eficàcia.

Així mateix, es compleix el principi de proporcionalitat, ja que
la norma regula els aspectes imprescindibles per aconseguir-ne
l’objectiu, s’ajusta al principi de seguretat jurídica i és coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic.

Quant al principi de transparència, malgrat que la norma està
exempta dels tràmits de participació ciutadana, que no resulten
aplicables a la tramitació i l’aprovació de decrets llei, es
publicarà en els butlletins oficials i en el Portal de
Transparència. Respecte d’això, cal reiterar que amb el Decret
llei es consoliden en un únic text les diverses modificacions
realitzades sobre el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, en el
qual es regulen les prestacions econòmiques en l’àmbit dels
serveis socials i que l’han anat adaptant a una situació social i
normativa molt canviant.

En relació amb el principi d’eficiència i simplificació, la
regulació estableix el procediment per poder accedir a aquestes
prestacions, respectant el procediment administratiu comú i
amb les mínimes càrregues administratives necessàries per
comprovar l’accés i el manteniment del dret a l’ajut. Finalment,
d’acord amb el principi de qualitat, el procediment d’aprovació

d’aquesta norma s’ha ajustat als processos definits legalment
per donar resposta a les necessitats ciutadanes.

D’altra banda, pel que fa a la figura del decret llei, és necessari
indicar que no es traspassen els límits que disposa l’article 49
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. En qualsevol cas,
el decret llei reafirma el compromís dels poders públics de les
Illes Balears amb els drets socials que reconeix l’article 16 de
l’Estatut d’Autonomia, ja que té per objectiu la promoció de les
condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears siguin objecte d’una aplicació
real i efectiva.

Per tot això, a l’empara de l’article 49 de l’Estatut
d’Autonomia, a proposta de les conselleres de Presidència,
Funció Pública i Igualtat i d’Afers Socials i Esports, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia
11 de juliol de 2022, s’aprova el següent

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquest Decret llei  té per objecte regular les prestacions socials
de caràcter econòmic que s’emmarquen en l‘àmbit dels serveis
socials de les Illes Balears.

Article 2
Naturalesa de les prestacions i àmbit d’aplicació

1. Són prestacions socials de caràcter econòmic les aportacions
dineràries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dels consells insulars, dels ajuntaments i de les
mancomunitats de municipis amb la finalitat d’atendre
determinades situacions de necessitat en què es troben les
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per
afrontar-les.

2. Les prestacions socials de caràcter econòmic no formen part
de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social.

3. Les prestacions socials de caràcter econòmic d'aquest Decret
llei no tenen caràcter de subvenció, d’acord al que regula
l’article 22.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears.

Article 3
Finançament

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, definides al títol II d’aquest Decret llei, es financen
íntegrament a càrrec dels pressuposts del Govern de les Illes
Balears.

2. Les prestacions de concurrència competitiva, definides al
títol III d’aquest Decret llei, es financen a càrrec dels
pressuposts de l’administració convocant.

3. Les prestacions de caràcter econòmic d’urgència social,
definides al títol IV d’aquest Decret llei, es financen a càrrec de
les administracions públiques de les Illes Balears que tenguin
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la iniciativa de gestionar-les. Els ajuts econòmics bàsics es
finançaran a càrrec dels pressuposts dels ajuntaments.

4. Les prestacions econòmiques de suport familiar i als
processos d’inserció socials, definides al títol V d’aquest
Decret llei, es financen a càrrec de les administracions
públiques de les Illes Balears que tenguin la iniciativa de
gestionar-les.

Article 4
Persones beneficiàries
  
1. Són beneficiàries de les prestacions socials de caràcter
econòmic les persones destinatàries dels serveis socials,
descrites en l‘article 5 de la Llei 4/2009, d‘11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, a les quals s’atorga la
prestació amb la finalitat de pal·liar una situació de necessitat.

2. Són beneficiàries de les prestacions de dret subjectiu i de les
prestacions econòmiques de dret de concurrència les persones
que acreditin que resideixen a les Illes Balears. Aquest requisit
no és d’aplicació a les prestacions econòmiques d’urgència
social.

Article 5
Caràcter de les prestacions

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic es poden
atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència,
d’urgència social o de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social.

2. La prestació té caràcter de dret subjectiu per a la persona
beneficiària quan aquesta reuneixi els requisits fixats per la
normativa que regula la prestació. La seva finalitat és cobrir les
necessitats bàsiques de subsistència i reduir l’impacte de
l’exclusió social.

3. La prestació té caràcter de dret de concurrència per a la
persona beneficiària quan la concessió és limitada per les
disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència
pública i a priorització de les situacions de major necessitat.

4. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la
finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals i urgents,
prèvia valoració pels serveis socials competents.

5. Les prestacions econòmiques de suport familiar i de suport
als processos d’inclusió social tenen la finalitat d’afavorir els
processos personals i familiars d’inserció social.

Article 6
Periodicitat de les prestacions

Les prestacions socials de caràcter econòmic es poden pagar de
qualsevol de les maneres següents:

a) Prestacions que es paguen per mitjà d’aportacions
dineràries periòdiques i que poden ser:

I. Estables, amb voluntat de tenir continuïtat i estabilitat en
el temps
II. Temporals, amb una durada anual i previsió de revisar la
continuïtat subjecta a condicions.

b) Prestacions puntuals: són les que s’exhaureixen amb una
aportació dinerària per atendre un concepte i per temps limitat.

Article 7
Abonament i règim fiscal de les prestacions

1. La prestació s’ha d’abonar directament a la persona
beneficiària, tret dels casos que es pugui abonar a tercers o
mitjançant una entitat, d’acord amb la normativa reguladora de
la pròpia prestació.

2. Quan l’abonament es realitzi mitjançant transferència, s’ha
de fer al compte bancari que faciliti la persona beneficiària o el
seu representant legal. En el cas que no sigui possible, es poden
habilitar altres sistemes de pagament que permetin acreditar la
recepció efectiva de la prestació pel beneficiari.

3. El pagament de les prestacions amb caràcter de dret
subjectiu s’ha de fer amb una periodicitat mensual, llevat dels
casos en què, atès l’import reduït, a la resolució de concessió
s’estableixi un altre tipus d’abonament.

4. Atesa la seva naturalesa i finalitat urgent per a la cobertura
de necessitats bàsiques, el pagament de les prestacions
d’urgència social i d’intervenció social immediata s’ha
d’efectuar de manera preferent i prioritària per les tresoreries
de les administracions.

Article 8
Règim de compatibilitats

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic són
incompatibles en el sentit següent:

a) De manera general, la renda social garantida és
incompatible amb altres prestacions econòmiques a les quals
tengui dret la persona beneficiària o a les quals pugui tenir dret
per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats
complementaris de la Seguretat Social, que siguin d’una
quantia igual o superior a la renda social garantida.

b) De manera específica, la renda social garantida és
incompatible amb la percepció o el dret de percebre l’ingrés
mínim vital, les pensions contributives i no contributives, així
com amb les prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE), que siguin d’una quantia igual o superior a la renda
social garantida.

c) En tant que prestació complementària de les pensions no
contributives de la Seguretat Social, el complement de renda
social de les Illes Balears a les pensions no contributives està
subjecte al règim de compatibilitat de les mateixes, regulat a
l’article 18 del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel què
es desenvolupa, en matèria de pensions no contributives, la lei
26/1990, de 20 de desembre, per la què s’estableixen a la
Seguretat Social prestacions no contributives.

d) El règim de compatibilitat de la renda d’emancipació de
joves que han estat sotmesos a mesures administratives de
tutela o guarda de protecció de menors està regulat a l’article
53 d’aquest Decret Llei.
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2. Les prestacions de concurrència competitiva no són
incompatibles, per la seva naturalesa, amb cap pensió ni
prestació pública.

3. Les prestacions d’urgència social no són incompatibles, per
la seva naturalesa, amb cap pensió ni prestació pública.

4. Les prestacions de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social no són incompatibles, per la seva naturalesa,
amb cap pensió ni prestació pública.

5. A l’efecte del que estableix aquest Decret llei, s’entén per
sistemes de protecció privats els propis del mutualisme no
integrats en la Seguretat Social, l’assegurança privada, els fons
de pensions, els fons inclosos en els sistemes de negociació
col·lectiva o qualsevol altre sistema que tengui la finalitat de
complementar les pensions de la modalitat contributiva de la
Seguretat Social.

6. Amb caràcter particular, són compatibles les prestacions
definides en aquest Decret llei amb les prestacions
econòmiques definides als articles 17 a 20 de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència.

Article 9
Cessió de dades

1. Les administracions públiques competents en cada cas han
de cedir les dades de caràcter personal necessàries per acreditar
la residència i la convivència, per dur a terme la valoració de la
situació de necessitat i per acreditar les altres circumstàncies
que siguin determinants per a l’accés i el manteniment de cada
prestació, en el marc de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

2. L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions ha de facilitar les
dades de caràcter personal necessàries per a la gestió dels
expedients a l’Administració tributària, a les entitats gestores
de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes
fiscals i de control de les prestacions.

3. Els òrgans gestors de les prestacions, en virtut de la
Disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, poden efectuar en l’exercici de les seves
competències les verificacions necessàries per comprovar
l’exactitud de les dades. En cas d’oposició de la persona
sol·licitant a aquesta verificació, se la informarà que no es
podrà tramitar la seva sol·licitud.

4. Quan la situació econòmica patrimonial de les persones
interessades s’hagi d’acreditar mitjançant certificats emesos per
l’Administració tributària estatal, les persones interessades han
d’autoritzar la conselleria competent en serveis socials perquè
sol·liciti directament aquests certificats.

Article 10
Situació de necessitat

A l’efecte del que estableix aquest Decret llei, s’entén per
situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o
apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li
impedeix atendre les necessitats bàsiques per al manteniment

propi o per al manteniment de les persones que integren la
unitat de convivència a la qual pertany.

Article 11
Necessitats bàsiques

A l’efecte del que disposa aquest Decret llei, s’entén per
necessitat bàsica d’una persona o d’una unitat de convivència:

a) Les pròpies de la manutenció, el vestit i les derivades de
la llar i el seu ús.

b) Les que tenen a veure amb la necessitat de suport per a
la integració escolar, laboral i en la comunitat.

Article 12
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions de les persones titulars de les prestacions
econòmiques socials tipificades com a tals en aquest Decret
llei, que poden ser especificades en els reglaments que el
despleguin. Les infraccions no poden ser objecte de sanció
sense la instrucció prèvia del procediment oportú.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3. Són subjectes responsables les persones físiques a les quals
siguin imputables les accions o omissions constitutives
d’infraccions tipificades.

Article 13
Procediment sancionador

En tot el que no preveu aquest Decret llei, com també pel que
fa al procediment sancionador, s’ha d’aplicar el títol IX de la
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears.

Article 14
Reintegrament de les prestacions

1. En el cas de prestacions que siguin competència del Govern
de les Illes Balears, el reintegrament es regeix per les mesures
següents:

a) Les persones destinatàries, per iniciativa pròpia o per
requeriment de l’Administració, han de reintegrar les quanties
rebudes per error o percebudes indegudament quan es
produeixi alguna de les causes d’extinció o modificació de la
prestació o qualsevol altra causa admesa en dret, d’acord amb
l’article 40 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament
de determinats aspectes de la Llei de finances i de les de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i amb l’article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

b) Les persones que, per causes d’extinció, perden el dret a
la prestació i han de  reintegrar-la, poden demanar el
fraccionament del deute.
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2. En el cas de les prestacions d’aquest Decret llei l’aplicació
de les quals sigui competència d’altres administracions, es
regiran per la normativa corresponent.

TÍTOL II
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE DRET

SUBJECTIU

Capítol I
Renda social garantida

Secció 1a
Disposicions generals i accés a la prestació

Article 15
Objecte

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació
periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social
derivada de la carència de recursos econòmics de les persones,
les famílies o altres nuclis de convivència.

Article 16
Definició i naturalesa de la renda social garantida

La renda social garantida:

a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.

b) És una prestació subsidiària de l’ingrés mínim vital i de
la resta de prestacions finançades per l’Administració General
de l’Estat.

c) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen
els requisits que estableix aquest Decret llei, de manera que la
concessió no està condicionada per disponibilitat
pressupostària.

d) Garanteix un nivell mínim de renda mitjançant la
cobertura de la diferència existent entre els recursos econòmics
de la unitat de convivència i la quantia de renda social
garantida per a la unitat de convivència sol·licitant.

e) És intransferible, de manera que no pot oferir-se en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,
no pot ser objecte de compensació o descompte —excepte per
al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament
en els termes prevists en aquest Decret llei—, ni ser objecte de
retenció o embargament.

f) S’articula com una prestació econòmica no condicionada
a l’obligació de participar en activitats d’inserció social o
laboral, sens perjudici del dret de les persones beneficiàries de
la renda a participar-hi.

Article 17
Situació de vulnerabilitat econòmica

S’entén per situació de vulnerabilitat econòmica aquella en què
la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i la seva unitat
de convivència està per davall de la quantia corresponent de la
renda social garantida.

Article 18
Definició de les persones destinatàries

1. Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els
requisits establerts en l’article 20 i que estiguin en alguna de les
situacions següents:

a) Persones d’almenys 23 anys i menors de 65, soles o
integrants d’una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els
requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no
contributiva, soles o com a membres d’una unitat de
convivència.

c) Persones d’entre 18 anys i 22 anys que tenguin menors o
persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de
violència masclista o víctimes de tracte.

d) Persones d’entre 18 anys i 22 anys que han estat
sotmeses a mesures administratives de tutela o guarda del
sistema de protecció de menors d’administracions públiques de
les Illes Balears i que siguin perceptores de l’ingrés mínim
vital.

2. A l’efecte d'aquest Decret llei, s’entén que són persones
destinatàries de la prestació:

a) Com a titular, la persona que sol·licita i percep la
prestació.

b) Com a beneficiàries, la resta de persones que formen part
de la unitat de convivència de la persona titular.

Article 19
Unitat de convivència

1. La unitat de convivència, a efectes d’aquesta prestació, està
constituïda per totes les persones que resideixen en un mateix
habitatge unides per vincle matrimonial o de parella de fet i els
familiars d‘aquestes fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat, adopció o guarda amb finalitat d‘adopció o acolliment.

2. La mort d’un membre de la unitat de convivència no
comporta la pèrdua de la consideració d’unitat de convivència,
encara que resulti una unitat de convivència sense relació
familiar.

3. L’ingrés temporal en un centre social, sanitari o penitenciari
d’un membre de la unitat de convivència tampoc comporta la
pèrdua de la consideració d’unitat de convivència, encara que
resulti una unitat de convivència sense relació familiar. A més,
no suposa un canvi al nombre de membres de la unitat de
convivència.

4. Excepcionalment, s’entendrà com a unitat de convivència:

a) La constituïda per una persona víctima de violència
masclista que hagi abandonat el domicili habitual amb els seus
fills o menors en situació de guarda amb fins d’adopció o
acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat.
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b) La constituïda per una persona amb els seus fills o
menors en situació de guarda amb fins d’adopció o acolliment
familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, que hagi iniciat tràmit de separació o
divorci.

c) Les situacions derivades del compartiment de l’habitatge
per diferents unitats de convivència o persones soles fins a un
màxim de quatre unitats de convivència per habitatge durant un
temps mínim d’un any. En aquest supòsit, totes les unitats de
convivència inserides a l’habitatge poden acollir-se a la
presentació d’una sol·licitud de prestació conjunta; o bé pot
presentar-se una sol·licitud de prestació individual per part
d’alguna, algunes o de cada una d’aquestes unitats de
convivència.

5. Una mateixa persona no pot formar part de dues o més
unitats de convivència.

6. La unitat de convivència haurà d‘estar constituïda de forma
continuada durant, almenys, els sis mesos anteriors a la
presentació de la sol·licitud. Aquesta previsió no s’aplica al
supòsit d’unitats unipersonals.

Article 20
Requisits

1. Tenen dret a les prestacions de la renda social garantida, en
les condicions que disposa aquest Decret llei, les persones en
les quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, tal
com estableix l’article 17.

b) Que tenguin una resolució denegatòria, expressa o
presumpta, de l’ingrés mínim vital, excepte en els casos en què
no ho puguin sol·licitar per no complir els requisits d’accés
exigibles d’acord amb la normativa vigent reguladora de
l’esmentat ingrés mínim vital.

c) Que, en el cas de tenir dret, el sol·licitant, o qualsevol de
les persones integrants de la unitat de convivència, hagin
sol·licitat els subsidis i/o prestacions per desocupació, o altres
prestacions o pensions públiques, i tenguin resolució expressa
o presumpta.

d) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis
de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.

e) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un
mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de
la sol·licitud. Aquest requisit no s’exigirà en els casos següents:

i. Les persones menors d’edat incorporades a una unitat de
convivència per motius de naixement, adopció, guarda amb
fins d’adopció  o acolliment familiar permanent.
ii. Les persones víctimes de tracta d’éssers humans o
explotació sexual. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant
resolució judicial o informe dels serveis socials.
iii. Les dones víctimes de violència masclista acreditada per
qualsevol dels mitjans establerts a l’article 78 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i a
l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere.

iv. Quan l'absència del territori de les Illes Balears estigui
motivada per causes laborals o professionals i sigui inferior
a quatre mesos. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar en el
moment de sol·licitar la prestació amb la documentació que
s'indiqui en el formulari de sol·licitud.

f) Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les persones
integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta
de treball adequada, segons normativa laboral vigent, o hagi
causat baixa voluntària a la seva feina, ja sigui per compte
pròpia o aliena, en els tres mesos anteriors a la presentació de
la sol·licitud de la renda social garantida.

g) Que la persona sol·licitant o cap membre adult de la
unitat de convivència tingui deutes amb l’administració
autonòmica generats a partir d’un expedient sancionador dels
prevists en la secció tercera d’aquest capítol,  i que suposi una
infracció molt greu.

h) Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la
renda social garantida o de l’ingrés mínim vital com a membre
d’una altra unitat de convivència.

2. Amb l‘objecte de poder atendre situacions excepcionals, que
no s’adeqüin a tots el requisits de l‘apartat anterior i que
presentin situació de necessitat, l‘òrgan instructor, previ
informe de la Comissió Tècnica, podrà emetre resolucions
favorables a la prestació.

Article 21
Consentiment de les persones destinatàries i acreditació de
requisits

1. Les persones que reuneixin els requisits i que vulguin
sol·licitar la renda social garantida han d’emplenar-ne l’imprès
de sol·licitud, en el qual ha de constar l’autorització expressa
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de tots els membres de la unitat de convivència majors
d’edat per donar el seu consentiment a formar part de la unitat
de convivència.

2. El model de sol·licitud indicarà la documentació que cal
adjuntar per acreditar el compliment dels requisits de l’article
anterior.

3. La presentació de la sol·licitud implica el consentiment de
les persones destinatàries perquè l’òrgan instructor pugui
recaptar la informació necessària de caràcter econòmic, de la
Seguretat social i tota aquella altra que tengui a veure amb el
requisits d’accés a la prestació, en els termes de l’article 9
d’aquest Decret llei i d’acord amb els articles 28 de la Llei
39/2015 i 6.1.e) i 9.2.h) del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Article 22
Obligacions de les persones destinatàries

Les persones destinatàries de la renda social garantida tenen les
obligacions següents:
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a) Destinar la quantia econòmica de la prestació de la renda
social a la finalitat per a la qual s’ha atorgat, d’acord amb
l’article 11 d'aquest Decret llei i els articles 142 i següents del
Codi Civil.

b) Administrar els recursos disponibles de manera
responsable, amb la finalitat d’evitar l’agreujament de la
situació econòmica o de la situació d’exclusió.

c) Comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els canvis substancials de situació personal o
patrimonial i, en concret, els canvis següents:

i. Canvis de domicili habitual de la unitat de convivència
ii. Modificació del nombre dels membres de la unitat de
convivència
iii. Obtenció d’ingressos per part de qualsevol membre de
la unitat de convivència.

d) Amb caràcter general, estar inscrites com a demandants
de feina, no rebutjar una oferta de treball adequada segons la
normativa laboral vigent, o no causar baixa voluntària i seguir
amb aprofitament un Pla d’Activació Laboral, d’acord amb el
que estableixi el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Estan exempts d‘aquest requisit les persones que acreditin
trastorns de salut mental o presentin problemes d‘addiccions.

e) Reintegrar l’import de les prestacions percebudes
indegudament.

f) Residir de forma efectiva i continuada a les Illes Balears
durant tot el període de percepció de la prestació. Computen
com a absències les sortides del territori de les Illes Balears que
superin un mes, en un període de dotze mesos. Quan les
absències estiguin motivades per causes laborals, professionals,
mèdiques o formatives no podran superar els quatre mesos. Les
absències s’han de comunicar de forma prèvia.

g) Assistir a les entrevistes a què siguin citades per l’òrgan
instructor a l’efecte de seguiment de la situació.

h) Atendre els requeriments i col·laborar amb les actuacions
de comprovació que dugui a terme l’Administració.

i) Comunicar qualsevol alteració de les circumstàncies que
en motivaren la concessió.

Secció 2a
Règim econòmic i tramitació

Article 23
Import de la renda social garantida

1. La renda social garantida és el nivell de renda mínim que el
Govern de les Illes Balears garanteix a qualsevol ciutadà que
reuneixi els requisits de l’article 20.

2. Les quanties de la renda social garantida, segons l’estructura
de les unitats de convivència és la següent:

Unitat de
convivència

2022
Import anual

2022
Import mensual

Un adult sol 5.899,60 491,63

Un adult i un
menor

8.967,39 747,28

Un adult i dos
menors

10.737,27 894,77

Un adult i tres
menors o més

12.507,15 1.042,26

Dos adults 7.669,48 639,12

Dos adults i un
menor

9.439,36 786,61

Dos adults i dos
menors

11.209,24 934,10

Dos adults i tres
menors o més

12.979,12 1.081,59

Tres adults 9.439,36 786,61

Tres adults i un
menor

11.209,24 934,10

Tres adults i dos
menors o més

12.979,12 1.081,59

Quatre adults 11.209,24 934,10

Quatre adults i un
menor

12.979,12 1.081,59

Altres 12.979,12 1.081,59

3. En els casos que correspongui una prestació inferior a 10
euros mensuals, es perdrà el dret a la renda social garantida.
 
4. Les quanties de la renda social garantida s’actualitzaran, com
a mínim, d’acord amb l’actualització de l’ingrés mínim vital.

5. Les quanties es poden incrementar, a proposta motivada de
la consellera competent en matèria de serveis socials,
mitjançant Acord del Consell de Govern.

Article 24
Capacitat econòmica

1. Per calcular la capacitat econòmica de la persona sol·licitant
sola o titular d’una unitat de convivència s’han de computar,
com a ingressos, els ingressos percebuts per tots els membres
de la unitat de convivència pels conceptes següents:

a) Les pensions de jubilació, discapacitat, viduïtat i
orfandat, com també les prestacions i els subsidis per
desocupació.

b) Els rendiments de treball remunerat.

c) Els rendiments econòmics que es derivin de l’explotació
dels béns mobles i immobles.
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d) Qualsevol altre ingrés no previst expressament.

2. No es computen les prestacions finalistes com ara ajuts
d‘urgència social o de concurrència, beques d’escoleta infantil
i de menjador, beques de formació per a persones adultes, ajuts
per fills al càrrec, ajuts per al lloguer, ajuts econòmics del
sistema d’atenció a la dependència, com tampoc els ajuts per
acolliments familiars ni les pensions d’aliments reconegudes
judicialment i percebudes efectivament.

3. Els ingressos dels membres de la unitat de convivència que
mantinguin una relació de parentiu de primer grau d’afinitat o
consanguinitat es computaran al 100 %. En el cas dels membres
amb parentiu de segon grau d’afinitat o consanguinitat es
computaran al 50 %.

Article 25
Durada de la prestació econòmica

La prestació s’ha de mantenir mentre subsisteixin les causes
que en motivaren la concessió, excepte que hi concorrin les
causes de suspensió o extinció establertes en aquest Decret llei.

Article 26
Òrgan competent en la gestió de la renda

La conselleria competent en matèria de serveis socials és
l’òrgan competent per concedir, modificar, renovar, suspendre
o extingir la prestació econòmica de la renda social garantida
de les Illes Balears.

Article 27
Inici del procediment i presentació de sol·licituds

El procediment administratiu per concedir la prestació
econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, per mitjà d’una
sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el model que
la conselleria competent en matèria de serveis socials posi a
disposició de les persones interessades en les seves oficines
d’informació i en la seu electrònica.

Article 28
Revisió i esmena de la sol·licitud

1. L’òrgan instructor ha de comprovar que, tant la sol·licitud
com la documentació adjunta, són completes i correctes. Així
mateix, quan sigui necessària l’ampliació de documentació per
acreditar que es compleixen els requisits, es pot sol·licitar a
altres organismes les dades i els informes que calguin.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits necessaris o falta
documentació, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius.
 
Article 29
Comprovació dels requisits

1. Una vegada completada la sol·licitud, l’òrgan instructor ha
de comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article
20 d'aquest Decret llei, i ha d’elevar la proposta de resolució a
la consellera o al conseller.

2. No obstant l’anterior, si en la comprovació es constatés que
s’han produït variacions sobrevingudes respecte de la data de
sol·licitud que afectin el reconeixement del dret o la
determinació de l’import mensual o que hi ha circumstàncies no
comunicades per la persona sol·licitant, amb anterioritat a
l’emissió de la proposta, s’hi posaran els fets de manifest, i es
concedirà un termini de deu dies per formular-ne al·legacions.

3, Quan es comprovi que la persona sol·licitant compleix tots
els requisits, però manca informació d’alguna persona integrant
de la unitat de convivència a efectes d’establir l’import de la
prestació, s’ha d’aprovar la prestació corresponent al barem per
als membres dels quals es disposa de tota la informació. Una
vegada rebuda la informació restant, si s’escau, s’ha de dictar
resolució amb l’import total que correspon al conjunt de la
unitat. Aquesta nova resolució produirà efectes a partir de la
data que s’hi indiqui, sense que, en cap cas, pugui tenir efectes
retroactius.
 
Article 30
Resolució del procediment
 
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud
en el registre de la conselleria competent en matèria de serveis
socials, la consellera o el conseller n’ha de dictar i notificar la
resolució. Transcorregut aquest termini, les sol·licituds s’han
d’entendre desestimades.

2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la
quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que
corresponguin a les persones destinatàries, especialment
l’obligació de comunicar qualsevol circumstància que pugui
afectar la vigència i import de la renda, i la data a partir de la
qual la prestació reportarà efectes econòmics. També ha de fer
constar que la quantia es pot modificar, prèvia audiència de la
persona interessada, com a conseqüència de les comprovacions
de l’Administració.
 
Article 31
Pagament de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda social garantida ha de reportar
efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent a la
data de registre d’entrada de la sol·licitud, excepte el supòsit
previst per l’article 29.3.

2. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.

3. En el cas d’expedients de renda social garantida iniciats amb
una desestimació presumpta o expressa, total o parcial, de
l’ingrés mínim vital, la data d’efectes econòmics és a partir del
primer dia del mes següent a la data del registre d’entrada de la
sol·licitud de l’ingrés mínim vital, sempre que es comprovi que
es reunien els requisits de la renda social garantida en aquell
moment.

Article 32
Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol
moment, el manteniment dels requisits que motivaren la
concessió de la prestació, així com la quantia, d‘acord amb el
pla anual de revisions i, com a mínim, anualment.
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2. L’òrgan instructor, per fer el seguiment del compliment de
la situació de les persones destinatàries, ha d’aprovar un pla
anual de revisions dels expedients.

3. A aquests efectes, es pot requerir la compareixença personal
a les persones beneficiàries titulars, així com requerir la
documentació que acrediti el compliment dels requisits
establerts per percebre la renda social garantida.

4. La comprovació d‘ofici i anual suposarà obligació de
reintegrament quan els ingressos anuals de la unitat de
convivència superin el 150 % de la prestació corresponent a la
unitat de convivència.

Article 33
Modificació de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica concedida inicialment pot
experimentar modificacions com a conseqüència dels canvis
esdevinguts a la unitat de convivència, que poden ser tant de
caràcter personal com econòmic. Quan s‘hagi detectat, per
comunicació de la persona interessada o bé per revisió d‘ofici,
que hi ha hagut algun canvi en la composició familiar o un
augment d’ingressos econòmics que redueixen la quantia de la
renda, la reducció s‘ha d‘aplicar des de 30 dies naturals
posteriors a la data en què s’ha produït el canvi el canvi,
deduint-ne del total la quantia cobrada en excés.

2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es
pot iniciar d’ofici o a instància de part. En el cas de
procediment iniciat d’ofici, quan derivi d’una comprovació de
l’Administració s’ha de comunicar a la persona beneficiària
titular, qui hi podrà presentar al·legacions en el termini de deu
dies comptadors des del dia següent al de la notificació del
procediment de modificació.

3. Quan la modificació derivi de la incorporació de qualssevol
de les persones destinatàries a un lloc de treball, els ingressos
que se’n derivin, a l’efecte de l’article 24,  s’han de computar
en un 50 % per al càlcul de l’import de la prestació, per un
període màxim de 6 mesos, comptadors des de la data de la
resolució que acordi aquesta modificació. Una vegada
transcorregut aquest període, si continua l’activitat laboral, els
ingressos s’han de descomptar íntegrament.

Article 34
Suspensió de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica es pot suspendre sense efectes sobre
el dret a percebre-la per qualsevol de les causes següents:

a) Quan a causa dels ingressos de la unitat de convivència
es poden generar pagaments indeguts.

b) Quan en la tramitació de les revisions es facin les
comprovacions del compliment d’obligacions o de
manteniment de requisits i es disposi de manca d’informació.

c) Quan s’estigui instruint un procediment sancionador i a
proposta de l’òrgan instructor.

d) Mentre es tramiti l’extinció de la prestació.

e) Quan les persones destinatàries no atenguin els
requeriments o no col·laborin amb les actuacions de
comprovació que du a terme l’Administració.

f) Com a sanció per infracció lleu de les definides a l’article
38 d’aquest Decret llei.

g) Les que es prevegin reglamentàriament.

2. Els efectes de la suspensió s’han de determinar en la
resolució que l’acordi. En el cas de sanció per infracció lleu,
s’ha de citar i recalcular la prestació, si escau.

3. La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la
suspensió de la prestació econòmica ha de donar lloc, a
instància de l’òrgan instructor, a la represa dels efectes
econòmics de la prestació que tenia concedida la persona titular
abans que se’n resolgués la suspensió.
 
Article 35
Extinció de la renda social

1. La prestació de la renda social s’extingeix per qualsevol de
les causes següents:

a) Per la modificació substancial de les condicions tingudes
en compte per concedir  la prestació.

b) Per la pèrdua d’algun dels requisits exigits a la persona
titular per al reconeixement, prevists a l’article 20 d'aquest
Decret llei.

c) Com a sanció per infracció greu o molt greu de les
definides als articles 39 i 40 d’aquest Decret llei.

d) Per traslladar la residència fora de les Illes Balears, sense
perjudici de la previsió de l’article 22.f) d’aquest Decret llei.

e) Per l’actuació fraudulenta o el falsejament de dades
encaminades a l’obtenció, la conservació o l’augment de la
renda social garantida.

f) Per la mort del titular en els casos de unitats de
convivència unipersonals.

g) Per la renúncia de la persona titular.

h) Dur més de tres mesos en suspensió sense que l’òrgan
competent n’hagi rebut informació.

i) Per les que es prevegin reglamentàriament.

2. La conselleria competent en matèria de serveis socials pot
actuar d’ofici quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes
circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de deu dies
hàbils per fer-ne les al·legacions o aportar la documentació que
estimi convenients.

Article 36
Canvi de titularitat

1. El canvi de titular es podrà sol·licitar sempre que es
produeixi alguna de les situacions següents:
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a) Per la mort o trasllat de residència fora de les Illes
Balears de la persona beneficiària titular. En aquest cas, la
persona de major edat, sempre que hagi complert la majoria
d’edat, o qui n’exerceixi la tutela o la guarda i custòdia, quan
formi part del nucli familiar, pot subrogar-se en la posició de la
persona titular de la prestació, sempre que es continuïn
complint la resta de requisits per ser-ne beneficiària.

b) Quan la persona beneficiària titular sigui internada en un
centre penitenciari o de justícia juvenil se substituirà el titular
de la prestació per un altre membre de la unitat de convivència.

c) Per acord del titular i de la persona major d’edat membre
de la unitat de convivència que opti a ser titular.

2. La conselleria competent en matèria de serveis socials pot
actuar d’ofici quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes
circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de deu dies
hàbils per fer-ne les al·legacions o aportar la documentació que
estimi convenients.

Article 37
La Comissió Tècnica de la renda social garantida

1. Es crea la Comissió Tècnica de la renda social garantida,
adscrita a la conselleria competent en matèria de serveis
socials, amb les funcions següents:

a) Valorar periòdicament la implantació de la prestació.

b) Resoldre dubtes i al·legacions que puguin presentar les
persones interessades.

c) Resoldre dubtes prèvia sol·licitud de l’òrgan que tramita
la renda.

d) Proposar modificacions en la reglamentació de la renda.

e) Elevar els informes de valoració i les propostes de
modificació a la consellera o conseller competent en matèria de
serveis socials i als òrgans de coordinació i participació
autonòmics del sistema de serveis socials.

f) Estudiar i elevar proposta de resolució dels casos
presentats a consulta de la Comissió pels serveis socials
comunitaris o pel servei gestor de la renda social garantida.

2. Aquesta Comissió ha d’estar formada, com a mínim per:

a) Sis funcionaris adscrits a la conselleria competent en
matèria de serveis socials, nomenats pel conseller o consellera
amb indicació, d’entre aquests, de les persones que n’han
d’exercir la presidència i la secretaria.

b) Sis funcionaris dels serveis socials comunitaris:
i. 1 representant dels municipis de menys de 20.000 habitants
a proposta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB).

ii. 1 representant dels municipis de més de 20.000 habitants
de Mallorca per rotació, per ordre alfabètic.
iii. 1 representant dels municipis de més de 20.000
habitants de Menorca per rotació, per ordre alfabètic.

iv. 1 representant dels municipis de més de 20.000 habitants
d’Eivissa per rotació, per ordre alfabètic.
v. 1 representant de l’Ajuntament de Palma.
vi. 1 representant de l’Ajuntament de Formentera.

3. El règim de funcionament de la Comissió tècnica és
l’establert per la normativa general en matèria d’òrgans
col·legiats.

Secció 3a
Règim sancionador

Article 38
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

1. No informar del canvi de lloc de residència o de domicili
habitual de les persones destinatàries.

2. No assistir a les entrevistes a què siguin citades les persones
titulars per part de l’òrgan instructor a l’efecte de fer el
seguiment de la situació.

3. No atendre els requeriments ni col·laborar amb les
actuacions de comprovació que dugui a terme l’Administració.

4. No comunicar les absències del territori de les Illes Balears
en els casos permesos.
 
Article 39
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Dues o més faltes lleus en un termini d’un any, comptat
des de la data de la resolució administrativa ferma sancionadora
de la primera falta lleu.

b) No comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els canvis substancials de situació personal o
patrimonial i, en concret, els següents:

• La reducció del nombre dels membres de la unitat de
convivència.
• L’obtenció d’ingressos per part de qualssevol dels
membres de la unitat de convivència.

c) No residir de forma efectiva i continuada a les Illes
Balears durant tot el període de percepció de la prestació, sense
perjudici de les absències permeses, degudament comunicades.

d) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
social quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una
percepció indeguda de la prestació econòmica en un import
igual o superior al 100 % de la quantia màxima anual de la
renda social que pogués correspondre a una unitat de
convivència de les característiques de la persona infractora.

e) La utilització de la prestació per a finalitats diferents de
les establertes a l’article 11.
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Article 40
Infraccions molt greus

La reincidència en una falta greu amb resolució administrativa
ferma en el termini de tres anys se considera una infracció molt
greu.

Article 41
Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb la suspensió del dret
a percebre la renda social durant un mes.

2. Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta prestació
en un període de tres mesos. Si hi ha persones menors de 18
anys, es reduirà a un mes.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta prestació
en un període de sis mesos. Si hi ha persones menors de 18
anys, es reduirà a tres mesos.

Article 42
Òrgans competents en el procediment sancionador

1. La direcció general competent en renda social garantida és
l’òrgan competent per instruir els procediments sancionadors
de la renda social garantida.

2. L’òrgan competent per resoldre els procediments
sancionadors és la consellera o conseller competent en matèria
de serveis socials.

Capítol II
Complement de renda social de les Illes Balears a les

pensions no contributives (PNC)

Article 43
Objecte

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives té per objecte adequar la pensió no
contributiva del Sistema de Seguretat Social al nivell de vida de
les Illes Balears. Aquest complement és dedicarà als perfils de
població que requereixen més protecció social.

Article 44
Naturalesa

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives:

a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.

b) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen
els requisits que estableix aquest Decret llei  i la concessió no
està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

c) Té caràcter complementari, respecte de les prestacions
econòmiques, pensions de la Seguretat Social i de qualsevol
renda que puguin correspondre a la persona titular o a

qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència,
fins a l’import que correspongui.

d) És intransferible, de manera que no es pot oferir en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,
no pot ser objecte de compensació o descompte —excepte per
al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament
d’acord amb aquest Decret llei —, ni objecte de retenció o
embargament, excepte en els supòsits i amb els límits prevists
en la legislació general de l’Estat que hi sigui aplicable.

e) Té com un dels principals objectius la garantia d‘uns
ingressos mínims per atendre les necessitats bàsiques.

Article 45
Persones destinatàries

A l’efecte d'aquest Decret llei, s’entén que són persones
destinatàries de la prestació els titulars de les pensions no
contributives.

Article 46
Requisits

1. Per ser beneficiària d’aquesta prestació, la persona
sol·licitant ha de tenir reconeguda i activa la pensió. En
particular, el servei gestor d’aquesta prestació ha de comprovar
que el reconeixement d’aquest complement, d’acord amb la
normativa aplicable a les pensions no contributives, no afecti
l’import o el dret a rebre la pensió no contributiva.

2. Els requisits i la posada en funcionament d’altres prestacions
complementàries es farà d’acord amb l’establert a la disposició
addicional tercera.

Article 47
Import i càlcul de l’import de la prestació econòmica

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives es calcula afegint un màxim del
24,91 %, en funció dels ingressos declarats, a la quantia
resultant de la pensió.

Article 48
Òrgan competent per la gestió

L’òrgan competent per a la gestió del complement de renda
social de les Illes Balears a les pensions no contributives és la
conselleria competent en matèria de serveis socials.

Article 49
Inici del procediment

El procediment de reconeixement del dret a aquesta prestació
es pot fer a instància de part o d‘ofici, a partir de la
comprovació que la persona és titular de les pensions de la
seguretat social que donen dret al complement.

Article 50
Modificació, suspensió i extinció

La prestació es modifica, suspèn o extingeix en relació amb la
prestació o pensió que genera el dret.
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Capítol III
Renda d‘emancipació per a joves que han estat sotmesos

a mesures administratives de tutela o guarda de protecció
de menors a les Illes Balears

Secció 1a
Disposicions generals

Article 51
Objecte

La renda d‘emancipació per a joves que han estat sotmesos a
mesures administratives de tutela o guarda de protecció de
menors per administracions públiques de les Illes Balears i que
es troben en procés d’autonomia personal té per objecte
contribuir, temporalment i fins als 25 anys, a que puguin viure
d’una manera autònoma i es puguin integrar gradualment en la
vida social i laboral, sempre que acreditin que no disposen de
recursos econòmics suficients i visquin de forma autònoma.

Article 52  
Naturalesa

1. La renda és una prestació social de tipus econòmic que té
caràcter subsidiari d’altres prestacions del sistema públic de
prestacions socials.

2. Te caràcter temporal i permet atendre les despeses essencials
de persones que han estat tutelades o sota una mesura de guarda
per l’entitat pública de protecció competent de les Illes Balears.

Article 53
Règim de compatibilitat i incompatibilitat

a) La renda és compatible i complementària a les
prestacions socials de caràcter econòmic de concurrència
competitiva i les d’urgència social, i també amb les ajudes i/o
beques de serveis socials, com els ajuts per a menors víctimes
de violència masclista.

b) Aquesta prestació és compatible amb altres prestacions
econòmiques de l’Administració autonòmica, insular o local,
que tenguin com a finalitat la formació i la plena inserció de les
persones en el mercat laboral.

c) La renda és incompatible amb altres prestacions socials
de caràcter econòmic de dret subjectiu, com ara la renda social
garantida o l'ingrés mínim vital, que tengui reconegudes la
persona beneficiària o a les quals tengui dret.

Secció 2a
Accés a la prestació

Article 54
Persones destinatàries

Tenen dret a ser beneficiàries d’aquesta renda les persones que
han estat sotmeses a tutela o guarda per l’entitat pública de
protecció de menors competent a les Illes Balears, que
compleixin els requisits que estableix l’article següent i que
segueixin amb aprofitament el seu Projecte Educatiu Individual
(PEI), subscrit entre la conselleria competent en matèria de
serveis socials i la persona sol·licitant.

Article 55
Requisits de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries han de complir els requisits
següents:

a) Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 25.

b) Estar sota guarda o tutela administrativa de qualsevol de
les entitats públiques de protecció de menors de les Illes
Balears en el moment de complir 18 anys.

c) Haver estat, com a mínim i sense necessitat que siguin
consecutius, dotze mesos entre els 16 i els 18 anys sota una
mesura de guarda o tutela de qualsevol de les entitats públiques
de protecció de menors de les Illes Balears. Excepcionalment,
el període mínim de dotze mesos esmentat no és d’aplicació a
les persones menors d’edat sotmeses a una mesura
administrativa de protecció que retornen al seu àmbit familiar
quan aquest retorn resulta infructuós, així com a les persones
menors d’edat sotmeses per primera vegada a guarda o tutela
administrativa després d’haver complert 17 anys.

d) Acreditar que viu de manera autònoma. No hi pot haver
convivència amb els familiars que varen generar la mesura
administrativa. Tot i això, les persones beneficiàries poden
mantenir contacte amb aquests familiars, sempre que sigui
favorable per al seu procés d’emancipació.

e) Que tenguin resolució denegatòria, expressa o presumpta,
de l’ingrés mínim vital, excepte en els casos en què no ho
puguin sol·licitar per no complir els requisits d’accés exigibles
d’acord amb la normativa vigent reguladora de l’esmentat
ingrés mínim vital.

f) Tenir uns ingressos inferiors als de la renda social
garantida per a una persona adulta sola en el moment de la
sol·licitud de la prestació.

g) En el cas que la persona interessada no tengui una
activitat laboral remunerada i no cursi estudis d'educació
universitària, de formació professional o encaminats a obtenir
un lloc de treball, ha d’estar inscrita com a demandant de feina
al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Aquest
requisit serà exceptuat en els casos en què la situació
administrativa del sol·licitant no li permeti estar inscrit al
SOIB.

h) Tenir la residència a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

i) En els casos en què la persona demandant presenti
problemes d’addiccions, serà requisit presentar un informe
tècnic favorable relatiu a la percepció de la prestació en el
procés d’autonomia personal.

j) No estar complint una mesura o una pena privativa de
llibertat, tant si és de caràcter preventiu com si és en execució
d’una sentència ferma.

k) No tenir la seva capacitat d’obrar limitada al maneig de
diners per sentència judicial.
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2. Si, com a conseqüència de coordinació estatal o de
col·laboració amb altres comunitats autònomes en matèria
d'atenció a la infància desprotegida, els menors resideixen i són
atesos a les illes Balears tot conservant-ne la tutela la comunitat
autònoma de procedència, el conseller o la consellera
competent en matèria de serveis socials, mitjançant resolució,
pot deixar sense aplicació el requisit establert a la lletra c de
l'apartat primer, acompanyant la resolució amb la certificació
de tutela de la comunitat autònoma de procedència.

Article 56
Valoració de la situació de necessitat
 
1. La situació de necessitat s’ha de valorar tenint en compte els
ingressos econòmics.

2. S’ha de determinar si la persona beneficiària té fills o
germans a càrrec que li comportin una major necessitat
econòmica. A tal efecte, la conselleria competent en matèria de
serveis socials, si escau, podrà sol·licitar informe sobre la
persona beneficiària a les administracions públiques.

3. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, s’entén,
amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics
quan els ingressos personals són inferiors a una vegada la renda
social garantida per a una persona adulta sola.

4. No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot
percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol
naturalesa si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades
de la necessitat del concurs d’una altra persona per dur a terme
els actes essencials de la vida, ni les prestacions socials de
caràcter econòmic, subvencions o beques, sense perjudici de la
previsió de l’article 53 c d’aquest Decret llei.

Article 57
Obligacions de les persones beneficiàries

Els perceptors de la prestació tenen les obligacions següents:

a) Complir satisfactòriament el projecte educatiu individual
(PEI).

b) Si escau, comunicar a la conselleria competent en
matèria de serveis socials que s’ha produït alguna de les causes
de suspensió o extinció, indicades en l’article 69 d'aquest
Decret llei i, si pertoca, reintegrar les quanties percebudes
indegudament a aquests efectes.

c) Destinar l’ajut a la finalitat per la qual es va concedir.

d) Assistir a les entrevistes a què siguin citats.

e) Atendre els requeriments i col·laborar en les actuacions
de comprovació.

f) Comunicar qualsevol canvi de domicili o composició de
la unitat familiar.

Secció 3a
Règim econòmic i tramitació

Article 58
Quantia de la prestació

1. La quantia màxima de la prestació és equivalent a una renda
social garantida per a una persona adulta sola i la mínima és el
25 % de la màxima.

2. Es pot percebre la quantia íntegra de la prestació mentre la
suma de la quantitat que suposa, més els ingressos procedents
de l’activitat laboral remunerada o de les prestacions
econòmiques complementàries no iguali o superi el valor d’1,5
vegades la renda social garantida. En aquest supòsit, la quantia
de la prestació s’ha de reduir en la proporció necessària per no
superar aquest límit.

3. Excepcionalment, en els supòsits en què la situació familiar
o de convivència de la persona que ha estat sotmesa a mesura
de protecció de tutela o guarda suposi una càrrega econòmica,
la prestació s’incrementarà en la quantitat resultant en un 20 %
per a la segona persona integrant del nucli familiar i en un 10
% per a les restants, fins a un màxim de quatre persones. En el
còmput de membres, les persones afectades per una
discapacitat del 33 % o superior computen un 10 % més,
d’acord amb els límits quantitatius prevists en els apartats
anteriors.

Article 59
Durada de la prestació

1. La durada de la prestació és d’un màxim de 36 mesos, en
funció de l’edat de la persona interessada, del moment de
presentar la sol·licitud i del fet que es mantenguin les
condicions que en varen motivar la concessió. La prestació
finalitza el dia en què el sol·licitant compleix els 25 anys.

2. El subsidi d’atur que preveu la legislació de la Seguretat
Social per a les persones menors d’edat privades de llibertat es
computa dins dels 36 mesos.

Article 60
Inici del procediment i presentació de sol·licituds

a) El procediment administratiu per concedir la
prestació econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, per mitjà
d’una sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el
model que la conselleria competent en matèria de serveis
socials posi a disposició de les persones interessades en les
seves oficines d’informació i en la seu electrònica.

b) La renda es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir
dels 18 anys i fins que se’n compleixin 25 o en el supòsit que
estableix l’apartat següent.

c) Pot presentar la sol·licitud la persona interessada o, qui
n’exerceixi la tutela o la guarda, dos mesos abans de complir
18 anys.

d) Les sol·licituds de la prestació s’han de presentar a les
seus de la conselleria competent en matèria de serveis socials,
en els registres dels ens o els òrgans administratius o pels
mitjans telemàtics que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
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del procediment administratiu comú de les administracions
publiques.

Article 61
Revisió i esmena de la sol·licitud

1. L’òrgan instructor ha de comprovar que tant la sol·licitud
com la documentació adjunta són completes i correctes.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits necessaris o falta
documentació, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius. De no presentar-los en el termini
establert, es dictarà resolució per donar la sol·licitud per
desistida.
 
Article 62
Comprovació dels requisits

Una vegada completada la sol·licitud, l’òrgan instructor ha de
comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article 55
d'aquest Decret llei, i ha d’elevar la proposta de resolució a la
consellera o al conseller.
 
Article 63
Resolució del procediment
 
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud
en el registre de la conselleria competent en matèria de serveis
socials, la consellera o el conseller ha de dictar i notificar la
resolució. Transcorregut aquest termini, les sol·licituds  s’han
d’entendre desestimades.

2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la
quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que
corresponguin a les persones destinatàries i la data a partir de
la qual la prestació reportarà efectes econòmics.
 
Article 64
Pagament de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda d’emancipació reporta efectes
econòmics a partir del primer dia del mes següent a la data de
registre d’entrada de la sol·licitud. O en el cas d’haver
presentat la sol·licitud dos mesos abans de complir 18 anys,
tendrà efectes econòmics des del dia primer del mes següent en
què es compleixi la majoria d’edat.

2. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.

3. La prestació s’ha d’abonar d’acord a l’article 7 d’aquest
Decret llei.

Article 65
Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol
moment, el manteniment dels requisits que motivaren la
concessió de la prestació, com també la quantia.

2. A aquests efectes, es pot requerir la compareixença personal
a les persones beneficiàries titulars, així com requerir la
documentació que acrediti el compliment dels requisits
establerts per percebre la renda d’emancipació.

Article 66
Modificació de la prestació econòmica

1. El procediment de modificació de la prestació econòmica es
pot iniciar d’ofici o a instància de part.

2. El procediment iniciat d’ofici, quan derivi d’una
comprovació per la pròpia administració, s’ha de comunicar a
la persona beneficiària titular, qui disposa d’un termini de deu
dies per fer-hi les al·legacions o aportar la documentació que
estimi convenients.

Article 67
Gestió de les prestacions

La gestió de la renda mensual correspon a la conselleria
competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes
Balears.

Article 68
Suspensió o extinció de la renda

a) El procediment de suspensió o d’extinció es pot iniciar
a instància de la persona interessada o d’ofici per acord de
l’òrgan competent.

b) La suspensió de la prestació té una durada màxima de
tres mesos. Durant aquest període, es pot reiniciar la prestació
quan deixi d’existir la causa que n’ha motivat la suspensió.

c) Si s’exhaureix el període de suspensió i no s’ha
solucionat la causa, la prestació s’extingeix automàticament.

Article 69
Causes de suspensió i extinció de la renda

1. Són causes de suspensió de la prestació:

a) Deixar de residir a les Illes Balears.

b) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una
retribució igual o superior a 1,5 vegades la renda social
garantida per un adult sol.

c) Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments de
l’administració competent.

d) Incomplir el projecte educatiu individual (PEI)  o no
seguir-ne les pautes per un període inferior a tres mesos.

e) Dur a terme la tramitació d’un expedient d’extinció.

2. Són causes d’extinció de la renda:

a) Produir-se la mort de la persona beneficiària.

b) Complir 25 anys o haver gaudit de la prestació durant 36
mesos.

c) Deixar de viure de manera autònoma per retorn al nucli
familiar que va generar la mesura administrativa.

d) Mantenir qualsevol de les causes que motiven la
suspensió durant un període de tres mesos.
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e) Deixar de residir a les Illes Balears, una vegada suspesa
la prestació, durant un període mínim de tres mesos.

f) Obtenir una resolució de concessió de l’ingrés mínim
vital.

g) Falsejar la informació aportada a l’Administració en
l’acreditació dels requisits.

h) Incomplir el PEI acordat  o no seguir-ne les pautes durant
un període superior a tres mesos, previ informe tècnic.

i) Produir-se la millora de la situació econòmica de la
persona beneficiària per l’obtenció d’altres ingressos que
impliquin la desaparició de la situació de necessitat.

j) Renunciar voluntàriament a una oferta de treball
adequada o a la reducció horària si no és per motiu d’estudis.

k) Complir una mesura o pena privativa de llibertat,  tant si
és de caràcter preventiu com si és en execució d’una sentència
ferma

Secció 4a
Projecte educatiu individual

Article 70
Projecte educatiu individual (PEI)

1. El projecte educatiu individual és el document que recull els
compromisos d’itinerari cap a l’autonomia personal que ha de
dur a terme el jove i els suports tècnics que ha de rebre.

2. El PEI ha d’estar pactat i signat pel tècnic de la conselleria
competent en matèria de serveis socials i pel jove a qui
s’aplica.

3. El PEI sempre pot modificar-se, de forma consensuada, a
instància del jove o de la persona tècnica encarregada del
seguiment.  El PEI es pot modificar tantes vegades com les
parts trobin adient.

Article 71
Seguiment dels projectes educatius individuals

1. La conselleria competent en matèria de serveis socials
assignarà a cada persona beneficiària una persona tècnica de
referència per a la gestió i el seguiment del PEI.

2. El personal tècnic de la conselleria ha de comprovar
periòdicament el manteniment dels requisits necessaris per
poder rebre la prestació.

3. Igualment, ha d’obtenir la informació d’altres serveis tècnics
i administratius per poder fer el seguiment del PEI.

Secció 5a
Règim sancionador

Article 72
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions de les persones titulars de la prestació econòmica de

la renda d’emancipació tipificades com a tals en aquest Decret
llei, que poden ser especificades en els reglaments que la
despleguin. Les infraccions no poden ser objecte de sanció
sense que, prèviament, se n’instrueixi el procediment oportú.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
 
Article 73
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) No informar del canvi de lloc de residència a les Illes
Balears.

b) No informar de les absències de les Illes Balears.
Computen com a absències les sortides del territori que superin
un mes, en un període de dotze mesos, les quals s’han de
comunicar prèviament.

c) No assistir a tres de les entrevistes a què siguin citades
per part dels serveis tècnics a l’efecte del seguiment de la
prestació.

d) No atendre els requeriments i col·laborar amb les
actuacions de comprovació que dugui a terme l’Administració.
e) Incomplir del PEI.

Article 74
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Dues o més faltes lleus en un termini d’un any.

b) No comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els següents canvis substancials de situació personal
o patrimonial:

i. Modificació del nombre dels membres de la unitat de
convivència.
ii. Contracte laboral superior a 30 dies de jornada completa.
iii. Obtenir ingressos superiors al 150 % de la renda
d’emancipació.
iv. No residir de forma efectiva i continuada a les Illes
Balears durant tres mesos.

c) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
d’emancipació, tot i saber que no es compleixen els requisits
per tenir-la.

d) La utilització de la prestació per a finalitats diferents de
les establertes en aquest Decret llei.

Article 75
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La reincidència en una falta greu.

b) Tres resolucions d’extinció per incompliment del PEI,
durant un període màxim de 4 anys.
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Article 76
Sancions

a) Les infraccions lleus se sancionen amb l’extinció  de la
prestació i amb la prohibició d’accedir-hi en un període de 2
mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació i la prohibició d’accedir-hi en un període de 4 mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció
de la prestació i la prohibició d’accedir-hi en un període de
dotze mesos.

TÍTOL III
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE DRET DE

CONCURRÈNCIA

Article 77
Concurrència pública

La creació de prestacions socials de caràcter econòmic
proveïdes amb crèdits pressupostaris limitats a les quantitats
consignades en el pressupost corresponent s’ha de tramitar en
un procediment de concurrència pública, tenint en compte
criteris de prelació de l’estat de necessitat.

Article 78
Convocatòria de les prestacions

1. L’atorgament de les prestacions econòmiques de dret de
concurrència s’ha d’efectuar mitjançant una convocatòria
pública aprovada per acord o resolució de l’òrgan competent de
l’administració pública impulsora.

2. La convocatòria ha d’incloure, com a mínim:

a) La prestació i les condicions per accedir a la prestació.

b) L’estat de necessitat requerit i la manera d’acreditar-lo.

c) Els criteris de valoració i prelació de la situació de
necessitat.

d) La data dels efectes i la durada de la prestació.

e) Les persones beneficiàries.

f) Les persones que poden presentar les sol·licituds i el lloc
i la forma de presentació.

g) Els terminis de presentació de sol·licituds i de resolució
i notificació dels procediments. L’òrgan competent per a
resoldre i els recursos procedents.

h) Les causes especifiques de suspensió i d’extinció de la
prestació, si escau.

i) La cancel·lació de les dades de caràcter personal
facilitades, en el moment en què la resolució de la convocatòria
adquireixi fermesa en la via administrativa i, si escau, en la via
judicial.

j) Els crèdits màxims habilitats per atendre les prestacions.

k) La incompatibilitat amb altres prestacions, si escau.

l) El règim fiscal aplicable.

3. Les sol·licituds que compleixin les condicions exigides per
la convocatòria, un cop valorades, s’han d’ordenar segons la
situació de necessitat. Les prestacions s’atorguen per resolució
de l’òrgan competent d’acord amb aquest ordre de prelació fins
que s’exhaureixi el crèdit pressupostari disponible.

Article 79
Durada de les prestacions

1. Les prestacions atorgades amb caràcter de dret de
concurrència tenen la durada prevista en la convocatòria o en
la resolució de concessió.

2. Les prestacions es poden prorrogar si es mantenen els
requisits que n’han motivat la concessió i no es produeix una
causa d’extinció o suspensió.

Article 80
Crèdits pressupostaris i pròrrogues

1. La convocatòria per a iniciar els procediments de prestacions
de dret de concurrència ha de preveure el crèdit total que s’hi
destina.

2. Sens perjudici del crèdit anterior, al pressupost de
l’administració pública impulsora s’han de fer les previsions
necessàries per atendre les despeses derivades de les possibles
pròrrogues. Aquests crèdits no es poden incloure en els crèdits
destinats a les convocatòries.

Article 81
Publicitat

Sens perjudici de la publicitat preceptiva, les administracions
públiques han de donar la màxima difusió a les convocatòries
per concedir prestacions socials de caràcter econòmic. Així
mateix, s’ha de donar publicitat als crèdits consignats en el
pressupost destinats a finançar les prestacions de dret de
concurrència atorgades en exercicis anteriors.

TÍTOL IV
PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA

SOCIAL

Secció 1a
Consideracions comunes

Article 82
Concepte, naturalesa i tipus d’ajuts d’urgència social

1. Els ajuts d’urgència social són prestacions socials de caràcter
econòmic del sistema públic de serveis socials acotats per
concepte i temporalment. Tenen per finalitat resoldre situacions
que requereixen resposta ràpida en el suport econòmic que
afectin persones o unitats de convivència que, per situacions
sobrevingudes, despeses  imprevistes, dèficit temporal
d’ingressos econòmics o emergències naturals o socials, donin
lloc a una situació de necessitat d’accés a recursos de primera
necessitat.
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2. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la
finalitat d’atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i
bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit i
l’allotjament.

3. La immediatesa de la resposta és la principal característica
d’aquestes prestacions a diferència de les de dret subjectiu o
concurrència.

4. Els tipus de prestacions d’urgència social són:

a)  bàsiques

b)  d’intervenció social immediata

Article 83
Objecte de la prestació

La finalitat dels ajuts d’urgència social és la cobertura de les
necessitats socials bàsiques que permeten la subsistència de les
unitats de convivència i, prioritàriament, de les definides en els
supòsits següents:

a) Impossibilitat transitòria de continuar en l’ús i gaudi de
l’habitatge habitual. 

b) Manca de mitjans econòmics per conservar les
condicions d’habitabilitat, incloses, entre d’altres, les despeses
d’adquisició d’equipament bàsic de l’habitatge habitual.

c) Alimentació.

d) Cures personals essencials, vestit i higiene.

e) Allotjament temporal.

f) Transport en casos que garanteixin processos d’inserció
laboral o formativa.

g) Despeses de medicació i altres cures sanitàries
diagnosticades per personal facultatiu sanitari del sistema
públic de salut, quan no s’hagin pogut cobrir per cap altre
sistema de protecció social.

h) Situacions d’emergència que posin en perill la
convivència en la unitat familiar, de risc d’exclusió social de la
unitat de convivència o d’algun dels membres, que no estiguin
previstes en aquest article ni per altres prestacions del sistema
públic de serveis socials.

i) Altres conceptes degudament justificats pel treballador
social que tramita l’ajut econòmic.

Article 84
Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les prestacions estan subjectes a
les obligacions següents:

a) Destinar l’import de l’ajut a la finalitat per a la qual s’ha
atorgat.

b) Reintegrar l’import de les quanties percebudes
indegudament.

c) Facilitar la tasca a les persones designades per verificar
la seva situació econòmica i familiar, proporcionant-los tota la
informació precisa.

Secció 2a
Ajudes bàsiques

Article 85
Definició

L’ajuda bàsica és la modalitat de prestació econòmica
d’urgència social que té per objecte atendre les despeses
imprevistes o derivades del dèficit temporal d’ingressos de la
unitat familiar que provoca un estat de carència en l’accés a les
necessitats socials bàsiques.

Article 86
Accés a les ajudes bàsiques

Els serveis socials comunitaris són la porta d’accés per poder
realitzar la demanda.

Article 87
Finançament

1. El finançament de les ajudes bàsiques és de l’administració
local responsable dels servei socials comunitaris.

2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
col·laboraran en el finançament d’aquestes ajudes, mitjançant
el finançament dels serveis socials comunitaris.

Article 88
Persones beneficiàries i requisits

Poden ser persones beneficiàries de les ajudes bàsiques les
persones que constitueixin una unitat de convivència
independent, que siguin ateses pels serveis socials comunitaris
bàsics de qualsevol municipi de les Illes Balears, amb
residència efectiva i que complexin els requisits següents:

a) Haver presentat la sol·licitud de la prestació als serveis
socials comunitaris on ha de realitzar la demanda d’ajut.

b) Col·laborar amb els tècnics dels serveis socials
comunitaris bàsics, aportant tota la informació necessària,
facilitant l’accés al domicili i cercant solucions conjuntes a la
situació de necessitat.

c) Estar en situació de necessitat social provocada  per una
situació de dèficit d’ingressos econòmics. Aquesta situació ha
de ser valorada per un treballador social dels serveis socials
comunitaris bàsics.

Article 89
Reserva pressupostària

1. Les ajudes bàsiques seran tramitades pels serveis socials
comunitaris a càrrec dels pressuposts municipals de serveis
socials.

2. Els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en
matèria de serveis socials comunitaris, han d’incloure en els
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pressuposts de despeses una partida anual per poder atendre
adequadament les ajudes bàsiques dels seus veïns.

3. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
habilitaran en els pressupostos anuals una reserva de crèdit
destinada a col·laborar amb els ajuntaments en aquestes ajudes
bàsiques.

Article 90
Tramitació

L’accés a les ajudes bàsiques es realitza mitjançant aquest
procediment:

a) Demanda d’ajut econòmic als serveis socials comunitaris
bàsics.

b) Investigació i contrastació de la situació de necessitat,
compliment de requisits i   tramitació de prestacions a què es
pugui tenir dret (ingrés mínim vital, renda  social garantida,
pensió no contributiva, etc.). El treballador social acredita la  
 situació de necessitat d’ajut urgent.

c) Contracte assistencial de prestació econòmica, si escau.

d) Tramitació de la prestació econòmica, si escau.

e) Comprovació que la prestació s’ha destinat a la finalitat
que la motiva.

Article 91
Temporalitat

Les ajudes bàsiques estan acotades temporalment per la seva
naturalesa.

Article 92
Pagament

1. D’acord al que regula l’article 7 d’aquest Decret llei, el
pagament d’ajudes bàsiques s’efectua mitjançant transferència
bancària al compte corrent facilitat per la persona titular o
mitjançant mecanismes alternatius (targeta bancària o altres)
amb el compromís de destinar-ne l’import al pagament dels
conceptes que en motivaren la sol·licitud.

2. El pagament efectiu de les ajudes bàsiques ha de tenir
caràcter prioritari en l’execució de despeses de l’administració
gestora i no es pot dilatar en el temps.

Secció 3a
Ajudes d’intervenció social immediata

Article 93
Situacions d’intervenció social immediata

1. Es defineix com a situació d’intervenció social immediata
aquella en la qual es troben famílies amb necessitats socials
provocades per causes climàtiques, catàstrofe natural, incendis,
inseguretat en la edificació de la llar i altres situacions similars.

2. La declaració i acotació de situació d’intervenció social
immediata la realitza el Consell de Govern de les Illes Balears

a proposta de la conselleria competent en matèria de serveis
socials.

3. La declaració d’un territori en situació d’intervenció social
immediata obliga els serveis socials comunitaris del municipi
o municipis afectats a treballar en l’aplicació d’aquests tipus
d’ajuts sota la coordinació de la conselleria competent en
matèria de serveis socials.

Article 94
Règim de les ajudes d’intervenció social immediata

1. El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’aprovar, amb
la declaració de situació d’intervenció social immediata, un
procediment per acotar la prestació a cada una de les persones
i/o unitats de convivència afectades.

2. El tractament ha de ser per a tota la ciutadania afectada per
la situació d’intervenció social immediata i sense tenir en
compte la situació econòmica anterior a la situació
d’intervenció social immediata ni com a criteri d’accés ni de
valoració de la quantia d’ajuda econòmica.

3. La regulació específica per a cada una de les situacions
d’intervenció social immediata que es puguin declarar s’ha
d’aprovar pel Consell de Govern.

4. El finançament d’aquests ajuts va a càrrec dels pressuposts
de serveis socials del Govern de les Illes Balears, sense
perjudici que hi puguin participar altres administracions
públiques.

5.  La selecció de les persones beneficiàries, el procediment
d’accés a la prestació i els requeriments documentals s’han de
definir a cada un dels acords del Consell de Govern en què es
declari la situació d’intervenció social immediata.

TÍTOL V
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SUPORT

FAMILIAR I ALS PROCESSOS D’INSERCIÓ SOCIAL

Article 95
Definició i objecte

1. Són ajudes destinades a facilitar processos de canvi i
millores en la situació social en  què es troba la persona o
família perceptora.

2. Tenen per objecte atendre necessitats vinculades al
manteniment de les unitats familiars i els processos individuals
d’inserció i socialització d'algun membre de la unitat familiar.

Article 96
Administració impulsora

1. Qualssevol de les administracions públiques de les Illes
Balears pot impulsar aquest tipus de prestació social de caràcter
econòmic.

2. L’administració impulsora d’aquest tipus de prestació ha
d’aprovar una resolució amb les condicions per les quals es
regiran les prestacions econòmiques, com a mínim, definint la
tramitació de la prestació, l’òrgan instructor, la dotació
econòmica i la partida pressupostaria, la població a què va
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adreçada, les condicions d’accés, la quantia de la prestació
individual i/o familiar, a més de les obligacions dels
beneficiaris, especialment la de reintegrar l’import de la
prestació en cas d’incompliment.

Article 97
Accés a la prestació

1.  L’accés a la prestació s’ha de definir tenint en compte la
limitació temporal d’atorgament, el territori a què va adreçat,
la tipologia de situació a la qual vol atendre, l’edat i el gènere
de les persones beneficiàries, així com les condicions que han
d'acceptar els demandants per poder-ne ser beneficiaris.

2.  L’accés serà a través de la xarxa pública de serveis socials.

3. El finançament anirà a càrrec dels pressuposts de
l’administració impulsora.

4.  En pot ser beneficiària qualsevol persona amb expedient
obert als serveis socials comunitaris.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Fitxer de prestacions socials de caràcter econòmic

Es crea el fitxer únic de dades personals de totes les prestacions
socials de caràcter econòmic a les Illes Balears amb l’estructura
d’informació detallada en l’annex d’aquest Decret llei.

Disposició addicional segona
Ampliació de referències a l’ingrés mínim vital

Totes les referències a la prioritat de suport, accés, beca,
descomptes així com qualsevol ajuda prevista per als
perceptors de la renda social garantida de la Llei 9/2019, de 19
de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència
de les Illes Balears, s’amplien als perceptors de l’ingrés mínim
vital.

Disposició addicional tercera
Comissió interdepartamental d’estudi dels complements de
rendes diferents a les pensions no contributives

Es crea la Comissió interdepartamental per estudiar als propers
mesos l’evolució del nivell de cobertura de l’ingrés mínim vital
a les Illes Balears, la plausibilitat i el cost econòmic
d’implantar la complementarietat de l’ingrés mínim vital entre
la població de les Illes Balears tenint present la lluita contra la
pobresa.

La Comissió es regula mitjançant Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports i en formen part el vicepresident del
Govern de les Illes Balears, el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
i la consellera d’Afers Socials i Esports.

Disposició addicional quarta
Comissió d’avaluació de prestacions de la renda social
garantida

1. Es crea la Comissió d’Avaluació de prestacions socials de
caràcter econòmic configurades com a dret subjectiu d’aquest

Decret llei, adscrita a la conselleria competent en matèria de
serveis socials, amb les funcions següents:

a) Abans de l’adopció de les resolucions o de les
modificacions normatives corresponents pels òrgans
competents, analitzar les implicacions pressupostàries dels
informes i propostes que emeti la Comissió Tècnica prevista a
l’article 37 que puguin afectar les prestacions socials
autonòmiques de caràcter econòmic configurades com a dret
subjectiu  en aquest Decret llei.

b) Contribuir a la planificació estratègica de les polítiques
públiques de  garantia de renda, basades en anàlisis tècniques
i avaluacions quantitatives i qualitatives independents de
resultat i impacte.

2. Aquesta Comissió es constitueix per resolució de la
Consellera d’Afers Socials i Esports i ha d’estar formada, com
a mínim, per:

a) La persona titular de la direcció general de Planificació
de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

b) La persona titular de la direcció general de Serveis
Socials de la conselleria competent en matèria de serveis
socials.

c) La persona titular de la secretaria general de la
conselleria competent en matèria de serveis socials.

d) La persona titular de la direcció general de Pressuposts
de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

e) La persona titular de la direcció general d’Economia de
la conselleria competent en matèria d’economia i ocupació.

f) Altres, a proposta de la conselleria competent en matèria
de serveis socials.

3. Amb periodicitat anual, la Comissió d’avaluació encomanarà
a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), o
qualsevol altre òrgan d’avaluació expert independent, l’emissió
d’informes d’avaluació de les prestacions socials autonòmiques
de caràcter econòmic configurades com a dret subjectiu en
aquest decret llei.

4. El primer informe, referit a l’exercici 2020, es centrarà en
l’avaluació dels processos d’implementació d’aquesta norma,
la proposició de metodologies d’avaluació, seguiment i
monitorització i dels efectes de l’entrada en vigor del Reial
Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, que estableix l’ingrés
mínim vital. Els informes posteriors avaluaran els resultats
obtinguts respecte dels objectius plantejats i l’impacte social i
econòmic de les prestacions socials implementades.

5. Els informes de la Comissió s’han d’emetre dins el termini
dels setze mesos posteriors a l’exercici objecte d’avaluació i
s’han de posar en coneixement del Consell de Govern en un
termini no superior als tres mesos posteriors a la seva emissió.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria única
Transició a les noves prestacions

1. Els perceptors actuals de la renda social garantida percebran
la nova renda social garantida d'aquest Decret llei, sense
perjudici que es comprovi d’ofici el compliment de les noves
obligacions i que les persones beneficiàries presentin el
consentiment de l’article 32.2 Llei 19/2021.

2. Als perceptors actuals de la renda social garantida regulada
en la Llei 5/2016, de 13 d’abril, se’ls reconeixerà d’ofici la
renda social garantida regulada en aquest Decret llei, sense
perjudici que es comprovi d’ofici el compliment de les noves
obligacions.

3. Els perceptors actuals del complement de la pensió no
contributiva regulada en el Decret Llei 10/2020, de 12 juny,  es
mantindran com a perceptors de la modalitat de complement de
pensió no contributiva recollida en aquest Decret llei.

4. Els perceptors actuals de la renda per a persones en procés
d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures
administratives de protecció de menors regulada en el Decret
Llei 10/2020, de 12 juny, continuaran rebent la prestació fins
que es dicti nova resolució en els termes d'aquest Decret llei,
sense necessitat que hagin de presentar una nova sol·licitud.

5. En els procediments de reconeixement del dret a les
prestacions regulades en el Decret llei present iniciats amb
anterioritat que aquest entri en vigor en els quals no s’hagi
dictat resolució, són d’aplicació les normes de tramitació, 
valoració  i resolució contingudes a la regulació establerta al
Decret llei 10/2020, de 12 de juny.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a aquest
Decret llei  que el contradiguin o s’hi oposin i, en particular, el
Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

 DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Modificació de la Llei  4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears

L’article 22.2 de la Llei  4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, queda modificat de la manera
següent:

"2. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb
caràcter de dret subjectiu, dret de concurrència, urgència
social i de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social."

Disposició final segona
Modificació de la llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies

L’article 10 de la Llei  8/2018, d’31 de juliol, de suport a les
famílies, queda modificat de la manera següent:

"Article 10
Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

En el marc d’aquesta llei, s’entén per famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica especial les famílies beneficiàries
de la renda social garantida, de l’ingrés mínim vital o de les
rendes mínims d’inserció o les que tenen el subsidi de
desocupació com a únic ingrés."

Disposició final tercera
Modificació del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els
criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves
en procés d’emancipació, i de regulació de la renda
d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a
mesures de justícia juvenil

L’article 22.2 del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els
criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en
procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia
personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de
justícia juvenil, queda modificat de la manera següent:

"2. Els períodes de dret a la percepció de la prestació del
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) computen en
aquest límit temporal."

Disposició final quarta
Deslegalització

La disposició final tercera, per la qual es modifica el Decret
40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i
acreditació dels serveis per a joves en procés d’emancipació, i
de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que
han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil, té rang
reglamentari.

"Disposició final cinquena
Inclusió de les prestacions socials de caràcter econòmic a la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2017-2020

S’incorporen les prestacions socials de caràcter econòmic
en la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2017-2020, regulada en el Decret 66/2016, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis
socials de les illes balears 2017-2020 i s’estableixen
principis generals per a les carteres insulars i locals.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens
perjudici del que estableixin les lleis anuals de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
relació amb el complement de les pensions no
contributives."
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Disposició final sisena
Modificacions del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de
noves mesures urgents per reduir la temporalitat en
l'ocupació pública de les Illes Balears

1. Es modifica el punt 3 de la disposició addicional tretzena,
que queda redactat de la manera següent:

"3. Si transcorregut el termini de dos anys, no s’acredita el
nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a
l’accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de
treball per manca d’adequació a les funcions d’aquest,
mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de
representació del personal corresponent. La remoció suposa
el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent
procés selectiu, i la pèrdua d’aquest lloc."

2. S’afegeix un apartat, el 4, a la disposició addicional tretzena,
amb el contingut següent:

"4. Aquestes persones restaran obligades a participar en
totes les convocatòries de proves de llengua catalana que
durant aquest període convoquin la Direcció General de
Política Lingüística i l’Escola Balear d’Administracions
Públiques per obtenir el certificat de coneixements de
llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l’accés
al cos, escala i especialitat; o escala, subescala, classe o
categoria; o categoria professional a la qual s’ha accedit.

Així mateix, l’Escola Balear d’Administracions Públiques
ha de promoure la realització de cursos, i de les
corresponents proves, que permetin a tot el personal afectat,
sigui de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o del seu sector
públic instrumental, obtenir els certificat de coneixements
de català del nivell exigit per a l’accés al cos, l’escala i
l’especialitat; o l’escala, la subescala, la classe o la
categoria; o la categoria professional a la qual s’ha accedit."

3. Es modifica el punt 1 de la disposició transitòria primera,
que queda redactat de la manera següent:

"1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de posar en marxa nous sistemes de provisió,
d’acord amb les modificacions que s’introdueixen en la Llei
autonòmica de funció pública, tan bon punt es resolguin les
convocatòries de promoció interna corresponents a les
ofertes públiques d’ocupació dels anys 2019, 2020, 2021 i
2022."

4. Es corregeix una errada material de la versió catalana en el
punt 4 de la disposició addicional setzena que queda redactada
de la manera següent:

"4. Als efectes del que preveu l’article 2.6 de la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, només
s’ha d’entendre que el personal interí o el personal laboral
temporal no ha superat el procés selectiu d’estabilització
quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels
processos selectius d’estabilització realitzats pel Consell
Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes
autònoms, per al cos, l’escala, la subescala, l’especialitat o

la categoria o el personal laboral temporal, en què presta
serveis, no obtingui plaça en cap d’aquestes."

Disposició final setena
Entrada en vigor

Aquest Decret llei comença a vigir l’endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de juliol de 2022
La consellera de Presidència, Funció i Igualtat 
Mercedes Garrido Rodríguez
La consellera d'Afers Socials i Publica i Esports
Fina Santiago i Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX
Estructura d'informació del fitxer únic de dades

personals de totes les prestacions socials de caràcter
econòmic

1. Dades de l'enviament

Nom del camp

1.1. Registre de capçalera
Entitat gestora
NIF de l'organisme que envia les dades
Nom de l'organisme
Data identificativa de l'enviament

1.2. Dades de prestacions

Nom del camp Tipus Long. Obli-
gatori

Comentaris

Entitat gestora N 3 sí

Direcció general N 2 sí

Tipus prestació N 2 sí

Concepte de la prestació N 2 sí

Import prestació N 7 sí en cèntims
d'euro

Data sol·licitud G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Data resolució G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Data efectes econòmics G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2
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Estat sol·licitud N 1 sí No admesa,
denegada,
arxivada,
concedida,
en tramitació,
...

Data finalització G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Motiu finalització N 1 sí Haver esgotat
el període
màxim de
prestació,
integració
mercat laboral,
percepció
d’altres
prestacions,
altres causes

Nombre beneficiaris
prestació

N 2 sí

Parentiu A 20 sí

1.3. Dades de les persones perceptores

Nom del camp Tipus Long. Obli-
gatori

Comentaris

Document identificatiu G 0 sí

Tipus de document N 1

Núm. de document En 9

Nom i llinatges G 0 sí

Llinatge 1 En 20

Llinatge 2 En 20

Nom En 15

Direcció G 0 sí

Illa N 1 Segons taules
normalitzades

Municipi N 5 Segons taules
normalitzades

Carrer En 30

Número N 3

CP N 5

Direcció de notificació G 0 sí

Illa N 1 Segons taules
normalitzades

Municipi N 5 Segons
taules
normali
tzades

Segons taules
normalitzades

Carrer En 30

Número N 3

CP N 0

Data de naixement G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Sexe N 1 sí

Estrat civil N 2 sí Segons taules
normalitzades

País de naixement N 3 sí Segons taules
normalitzades

Discapacitat N 0 sí Segons taules
normalitzades

Situació de discapacitat N 1 sí/no

Grau de discapacitat N 3

Nivell d'estudis N 2 sí Segons taules
normalitzades

Situació laboral N 1 sí actiu amb
ocupació/actiu
sense
ocupació/no
actiu

Tipus allotjament N 2 sí Segons taules
normalitzades

Règim de tinença
allotjament

N 2 sí Segons taules
normalitzades

Tipus d'unitat de
convivència

N 2 sí Segons taules
normalitzades

Nombre de membres de la
unitat de convivència

N 2 sí

Esgotat el subsidi de
desocupació

N 1 sí sí/no

Víctima de violència de
gènere

N 1 sí/no

G= Grup
N= Numèric
A= Alfanumèric

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de setembre de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7131/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a neteja de torrents.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general del Govern en matèria de torrents.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró
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B)
RGE núm. 7132/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a control dels fondeigs sobre posidònia
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general del Govern en matèria de control dels
fondeigs sobre posidònia, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Les constants denúncies
de fondeigs sobre praderies de posidònia, sobretot durant els
mesos d'estiu de 2022, denunciades per algunes entitats són el
que motiven la tramitació d'aquesta interpel·lació per la via
d'urgència. A continuació s'adjunta un enllaç d'una notícia del
diari Menorca del passat mes de juliol per exemplificar aquesta
situació:
https://www.menorca.info/menorca/local/2022/07/04/175374
1/sos-posidonia-menorca-denuncia-fondeos

Palma, a 1 de setembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 7133/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a planificació hídrica.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general del Govern en matèria de planificació
hídrica.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 7134/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a factor d'insularitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general del Govern en matèria de factor
d'insularitat.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7019/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plantilla de servei de facultatius, professionals d'infermeria
i tècnics de cures d'infermeria a les unitats bàsiques i als
centres de salut de les Illes.

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.

Respecte dels torns de guàrdia dels professionals sanitaris
que cobreixen serveis a les unitats bàsiques i als centres de
salut de les Illes Balears durant els mesos de juny, juliol, agost
i setembre de 2022, se sol·licita:

- Nombre de professionals prevists per cobrir els torns de servei
d'acord amb el quadrant planificat a cada una de les UB i
centres de salut de les Illes Balears (se sol·licita el detall per
facultatius, infermeria, auxiliars de cures d'infermeria).

- Nombre de professionals efectius que han cobert
presencialment els torns de servei a les UB i als centres de salut
de les Illes Balears (se sol·licita el detall per facultatius,
infermeria, auxiliars de cures d'infermeria).

- Detallar les raons per les quals, tal i com denuncien els
mateixos professionals del Servei de Salut de les Illes Balears
i usuaris de les UB i dels centres de salut, no s'han cobert
completament els torns de guàrdia amb els sanitaris prevists en
els quadrants assignats.

Palma, a 29 d'agost de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 7021/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a desglossament per especialitats de les places que
aniran al concurs d'estabilització.

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.
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Ens pot especificar la Conselleria d'Educació el
desglossament per especialitats de les places que aniran al
concurs d'estabilització?

Palma, a 29 d'agost de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 7022/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre total d'empleats públics que estan en
situació d'abús de temporalitat a les Illes Balears.

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

Existeix un informe a la nostra comunitat autònoma que
quantifiqui i determini el nombre total d'empleats públics que
estan en situació d'abús de temporalitat? Ens poden desglossar
aquesta quantificació per conselleries?

Palma, a 29 d'agost de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 7024/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de licitació dels sis edificis del nou Son
Dureta.

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 el Govern licitar per lots els sis edificis del nou
Son Dureta?

Palma, a 30 d'agost de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 7027/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa del sector lacti (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.

El 26 de gener de 2022 la Conselleria d'Agricultura va
constituir la mesa del sector lacti per a l'aplicació i el
desenvolupament el Pla de suport per a la viabilitat, la
modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti
de Menorca (Provilac).

Quantes reunions ha convocat la conselleria d'aquesta mesa
del sector lacti?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 7028/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa del sector lacti (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.

El 26 de gener de 2022 la Conselleria d'Agricultura va
constituir la mesa del sector lacti per a l'aplicació i el
desenvolupament el Pla de suport per a la viabilitat, la
modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti
de Menorca (Provilac).

De les 16 accions previstes per al 2022, quines ja s'han duta
termes i quines estan en marxa?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 7029/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa del sector lacti (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.

El 26 de gener de 2022 la Conselleria d'Agricultura va
constituir la mesa del sector lacti per a l'aplicació i el
desenvolupament el Pla de suport per a la viabilitat, la
modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti
de Menorca (Provilac).

Considera la Conselleria d'Agricultura que s'han complert
i aconseguit els objectius fixats el 22 de gener per fer front a la
crisi de rendibilitat dels ramaders de llet de Menorca?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 7030/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa del sector lacti (4).

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

El 26 de gener de 2022 la Conselleria d'Agricultura va
constituir la mesa del sector lacti per a l'aplicació i el
desenvolupament el Pla de suport per a la viabilitat, la
modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti
de Menorca (Provilac).

Considera la Conselleria d'Agricultura que l'aplicació del
Pla Provilac ha frenat la crisi del sector ramader de llet de
Menorca, ha evitat el tancament d'explotacions i ha ajudat a
mantenir la cabanya ramadera de llet?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 7031/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa del sector lacti (5).

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

El 26 de gener de 2022 la Conselleria d'Agricultura va
constituir la mesa del sector lacti per a l'aplicació i el
desenvolupament el Pla de suport per a la viabilitat, la
modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti
de Menorca (Provilac).

Quan tornarà a convocar la Conselleria d'Agricultura la
mesa del sector lacti?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 7032/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell Agrari Interinsular.

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.

Té previst reunir enguany la Conselleria d'Agricultura el
Consell Agrari Interinsular, que durant aquesta legislatura
2019-2023 només ha celebrat dues reunions?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 7033/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació de la producció i renda agrària (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.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per fer possible la diversificació de la producció
al sector agricolaramader de Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 7034/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació de la producció i renda agrària (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.

Quin ha estat el resultat de les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura per diversificar la producció al sector
agricolaramader de Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 7035/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació de la producció i renda agrària (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.

Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura que la renda
dels pagesos i ramaders de Balears sigui inferior gairebé en un
50% a la dels ramaders i pagesos de la península?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 7036/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació de la producció i renda agrària (4).

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

Quan hi haurà una compensació real i efectiva dels
sobrecostos d'insularitat que disminueixen al rendibilitat i la
competitivitat de les explotacions agricolaramaderes de
Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 7037/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació de la producció i renda agrària (5).

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

Quan compensaran el règim especial de Balears (REB) i la
política agrària comuna (PAC) els sobrecostos d'insularitat que
impedeixen el sector agricolaramader de Balears produir i
competir en igualtat de condicions que les explotacions de la
península?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 7038/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (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.

Per què no ha dut a terme encara el Govern de les Illes
Balears la neteja dels torrents de Sa Cova, Trebalúger, Sa
Branca, Calafi Vell i Algendaret, de Menorca, que va anunciar
en el Parlament de les Illes Balears?

Quan durà a terme el Govern de les Illes Balears la neteja
d'aquests torrents?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 7039/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (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.

Quan executarà el Govern de les Illes Balears la neteja dels
torrents del camí de Ses Vinyes, camí de Son Patrici i el
barranc de Trebalúger, a Menorca?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 7040/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (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.

Ha redactat el Govern de les Illes Balears el projecte per
netejar el torrent del barranc d'Algendar?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 7041/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (4).

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

Quan executarà el Govern de les Illes Balears la neteja del
torrent del barranc d'Algendar?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 7042/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (5).

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.

Quins són els plans i les previsions de la Direcció General
de Recursos Hídrics per a la neteja dels torrents de Menorca
durant 2022? Quins són la dotació pressupostària i els recursos
humans, tècnics i materials que hi destina?
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Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 7043/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
neteja de torrents a Menorca (6).

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.

Té intenció d'autoritzar la Direcció General de Recursos
Hídrics els pagesos i propietaris que voten netejar els torrents
a Menorca, que ho han demanat davant la manca d'actuació del
Govern de les Illes Balears, en lloc d'imposar-los sancions?

Palma, a 31 d'agost de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 7044/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei
d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (1).

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

Quina és la raó per la qual el Govern externalitza la gestió
d'un servei d'informació i atenció als ciutadans sobre
prestacions, serveis i recursos de la Conselleria d'Afers Socials
i Esports, i no és assumida per empleats públics de la CAIB?

Palma, a 31 d'agost de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 7045/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei
d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (2).

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

Essent funció de les secretaries generals de les conselleries
la gestió de serveis comuns i serveis generals, quina és la
relació de llocs de feina/treball de la Secretaria General de la
Conselleria d'Afers Socials?

Quins són els llocs no ocupats actualment (vacants) de la
relació de llocs de feina/treball de la Conselleria d'Afers
Socials, no ocupats actualment?

Quina és la relació de llocs de feina/treball de:
- Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
- Consorci de Recursos Assistencials Socioassistencials.
- Direcció General d'Atenció a la Dependència.
- Direcció General de Serveis Socials.

Quins són els llocs no ocupats actualment (vacants) de la
relació de llocs de feina/treball de:

- Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
- Consorci de Recursos Assistencials Socioassistencials.
- Direcció General d'Atenció a la Dependència.
- Direcció General de Serveis Socials.

Palma, a 31 d'agost de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 7046/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei
d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (3).

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

Quina és l'estimació que ha fet la Conselleria d'Afers
Socials i Esports respecte dels recursos humans necessaris per
a una prestació eficaç i eficient d'un servei d'informació i
atenció als ciutadans sobre les prestacions i orientacions a què
tenen dret?

Quin és el nombre de personal d'atenció telefònica i
d'atenció presencial de què disposa el servei objecte del
contracte administratiu licitat?

Palma, a 31 d'agost de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 7056/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2011.

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.



9676 BOPIB núm. 170 -  9 de setembre de 2022

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2011:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Z)
RGE núm. 7057/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2012.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2012:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AA)
RGE núm. 7058/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2013.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2013:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AB)
RGE núm. 7059/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2014.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2014:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AC)
RGE núm. 7060/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2015.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2015:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
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Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AD)
RGE núm. 7061/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2016.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2016:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AE)
RGE núm. 7062/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2017.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2017:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?

Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AF)
RGE núm. 7063/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2018.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2018:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AG)
RGE núm. 7064/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2019.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2019:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
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Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AH)
RGE núm. 7065/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2020.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2020:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AI)
RGE núm. 7066/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2021.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2021:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?

Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de
RNM?

Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AJ)
RGE núm. 7067/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any
2022.

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

En relació amb l'Hospital Universitari Son Espases i pel que
fa a l'any 2022 fins al dia 1 de setembre:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AK)
RGE núm. 7068/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2011.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2011:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
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Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de
projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AL)
RGE núm. 7069/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2012.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2012:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AM)
RGE núm. 7070/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2013.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2013:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022

La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AN)
RGE núm. 7071/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2014.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2014:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AO)
RGE núm. 7072/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2015.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2015:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AP)
RGE núm. 7073/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2016.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2016:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AQ)
RGE núm. 7074/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2017.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2017:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AR)
RGE núm. 7075/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2018.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2018:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AS)
RGE núm. 7076/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2019.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2019:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AT)
RGE núm. 7077/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2020.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2020:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AU)
RGE núm. 7078/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2021.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2021:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AV)
RGE núm. 7079/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital Son Llàtzer de l'any 2022.

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

En relació amb l'Hospital Son Llàtzer i pel que fa a l'any
2022 fins al dia 1 de setembre:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AW)
RGE núm. 7080/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2011.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2011:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AX)
RGE núm. 7081/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2012.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2012:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AY)
RGE núm. 7082/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2013.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2013:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AZ)
RGE núm. 7083/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2014.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2014:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BA)
RGE núm. 7084/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2015.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2015:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BB)
RGE núm. 7085/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2016.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2016:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BC)
RGE núm. 7086/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2017.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2017:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BD)
RGE núm. 7087/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2018.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2018:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BE)
RGE núm. 7088/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2019.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2019:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BF)
RGE núm. 7089/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2020.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2020:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BG)
RGE núm. 7090/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2021.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2021:
Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BH)
RGE núm. 7091/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital d'Inca de l'any 2022.

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

En relació amb l'Hospital d'Inca i pel que fa a l'any 2022
fins al dia 1 de setembre:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BI)
RGE núm. 7092/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2011.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2011:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BJ)
RGE núm. 7093/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2012.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2012:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BK)
RGE núm. 7094/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2013.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2013:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BL)
RGE núm. 7095/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2014.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2014:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BM)
RGE núm. 7096/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2015.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2015:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BN)
RGE núm. 7097/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2016.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2016:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BO)
RGE núm. 7098/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2017.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2017:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BP)
RGE núm. 7099/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2018.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2018:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BQ)
RGE núm. 7100/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2019.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2019:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BR)
RGE núm. 7101/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2020.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2020:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BS)
RGE núm. 7102/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2021.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2021:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BT)
RGE núm. 7103/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2022.

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

En relació amb l'Hospital de Manacor i pel que fa a l'any
2022 fins al dia 1 de setembre:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BU)
RGE núm. 7104/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2011.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2011:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BV)
RGE núm. 7105/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2012.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2012:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BW)
RGE núm. 7106/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2013.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2013:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BX)
RGE núm. 7107/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2014.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2014:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

BY)
RGE núm. 7108/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2015.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2015:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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BZ)
RGE núm. 7109/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2016.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2016:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CA)
RGE núm. 7110/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2017.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2017:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CB)
RGE núm. 7111/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2018.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2018:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CC)
RGE núm. 7112/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2019.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2019:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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CD)
RGE núm. 7113/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2020.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2020:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CE)
RGE núm. 7114/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2021.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2021:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CF)
RGE núm. 7115/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2022.

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

En relació amb la Gerència de Menorca i pel que fa a l'any
2022 fins al dia 1 de setembre:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CG)
RGE núm. 7116/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2011.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2011:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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CH)
RGE núm. 7117/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2012.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2012:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CI)
RGE núm. 7118/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2013.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2013:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CJ)
RGE núm. 7119/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2014.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2014:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CK)
RGE núm. 7120/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2015.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2015:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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CL)
RGE núm. 7121/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2016.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2016:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CM)
RGE núm. 7122/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2017.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2017:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CN)
RGE núm. 7123/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2018.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2018:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CO)
RGE núm. 7124/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2019.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2019:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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CP)
RGE núm. 7125/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2020.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2020:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CQ)
RGE núm. 7126/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2021.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2021:

Quin era el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin era el nombre de llits de malalts crítics?
Quin va ser el nombre d'altes?
Quin va ser el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin va ser el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin va ser el nombre de consultes externes?
Quin va ser el nombre d'urgències?
Quin va ser el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin era el nombre de residents?
Quin va ser el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CR)
RGE núm. 7127/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any
2022.

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

En relació amb la Gerència d'Eivissa i Formentera i pel que
fa a l'any 2022:

Quin és el nombre de llits de malalts d'aguts?
Quin és el nombre de llits de malalts crítics?
Quin és el nombre d'altes?
Quin ha estat el nombre d'intervencions quirúrgiques total?
Quin ha estat el nombre d'intervencions a gabinets?
Quin ha estat el nombre de consultes externes?
Quin ha estat el nombre d'urgències?
Quin ha estat el nombre de TAC realitzats el nombre de

RNM?
Quin és el nombre de residents?
Quin ha estat el nombre d'assajos clínics i el nombre de

projectes competitius concedits?

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

CS)
RGE núm. 7128/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres a la instal·lació Alberg Juvenil de la Victòria
d'Alcúdia.

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.

Se sol·licita:
- Estat d'execució i termini de reforma/obres a la instal·lació

juvenil Alberg de la Victòria.
- Actuacions realitzades des de la licitació de la

contractació.
- Terminis d'execució per a les fases objecte de

contractació.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CT)
RGE núm. 7129/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de reforma i manteniment a la instal·lació
Alberg Juvenil de la Victòria d'Alcúdia.

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

Se sol·licita: actuacions de manteniment, conservació i
obres menors (no objecte de licitació del contracte de la
reforma estructural) realitzades des de l'IBJove o coordinades 
per aquest organisme a la instal·lació de l'alberg juvenil de la
Victòria d'Alcúdia, des de gener de 2020 a l'1 de setembre de
2022.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CU)
RGE núm. 7130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions d'equipament, reforma i manteniment a la
instal·lació Campament Juvenil de la Victòria d'Alcúdia.

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.

Se sol·licita:
- Relació de les actuacions realitzades a la instal·lació del

campament juvenil de la Victòria d'Alcúdia des de l'1 de gener
de 2020 a l'1 de setembre de 2022.

- Pressupost inicial específic destinat a aquesta instal·lació
durant els anys 2020, 2021 i 2022.

- Pressupost executat en cada exercici (2019, 2020, 2021)
específic per a aquesta instal·lació.

Palma, a 1 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CV)
RGE núm. 7148/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (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 relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Segons la denúncia dels familiars del nin d'onze anys
víctima de bullying aquesta situació es produeix des de fa
quatre anys. Tenia coneixement el centre d'aquesta situació?
Des de quan en tenia coneixement el centre i/o el departament
de convivència?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

CW)
RGE núm. 7149/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (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.

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Es va activar el Protocol de prevenció, detecció i
intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balear, aprovat
per la Conselleria d'Educació, en cas de bullying o assetjament?
En quina data?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

CX)
RGE núm. 7150/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (3).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Quines són les actuacions dutes a terme per Inspecció
Educativa en aquest sentit?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

CY)
RGE núm. 7151/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (4).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Quines són les mesures que s'han posat en marxa per evitar
la reiteració de l'assetjament a aquest nin? Quan s'han posat en
marxa?
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Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

CZ)
RGE núm. 7152/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (5).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

S'ha entrevistat el nin? I la família?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

DA)
RGE núm. 7153/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (6).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

S'han entrevistat els alumnes que presumptament molesten?
Les seves famílies?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

DB)
RGE núm. 7154/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (7).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Quines actuacions s'han fet per part dels tutors?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

DC)
RGE núm. 7155/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (8).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

S'ha elaborat informe per part de l'orientador/a del centre
escolar?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

DD)
RGE núm. 7156/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (9).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

S'ha elaborat un sociograma?

Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

DE)
RGE núm. 7157/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es
Puig de Lloseta (10).

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

En relació amb el cas de bullying denunciat al centre
educatiu Es Puig de Lloseta.

Quantes denúncies de bullying ha tingut el centre els darrers
deu anys?
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Palma, a 2 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

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 7 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7222/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures de prevenció de l'assetjament
escolar.

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

Sr. Conseller, què fa la seva conselleria per prevenir i evitar
l'assetjament escolar?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 7223/22, del diputat Josep Melià  i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a adjudicació de les farmàcies de les quals es va
iniciar el procediment l'any 2015.

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

Sra. Presidenta, considera acceptable i propi d'un bon
govern que encara no s'hagin adjudicat els farmàcies d'un
procediment que es va iniciar el 2015?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 7225/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la gestió dels fluxos turístics de la present
temporada.

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

Sr. Conseller, com valora el Govern la gestió dels fluxos
turístics d'aquesta temporada?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 7227/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció turística.

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

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme de les
declaracions dels seus socis de govern en relació amb la
promoció turística?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 7228/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
turistes a les Illes Balears durant l'estiu.

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

Sr. Negueruela, està satisfet amb la quantitat de turistes que
hem tengut a les Illes Balears aquest estiu?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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F)
RGE núm. 7229/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en
matèria d'habitatge.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, creu que les seves
polítiques en matèria d'habitatge milloren i faciliten als
ciutadans de Balears poder emancipar-se?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 7230/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament dels centres de salut durant l'estiu.

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

Sra. Consellera de Salut, considera que els centres de salut
han pogut donar un servei de qualitat durant aquest estiu?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 7231/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
en matèria de cicle de l'aigua.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, per què no ha executat les
infraestructures en matèria de cicle de l'aigua que necessiten les
Illes Balears durant aquesta legislatura?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

I)
RGE núm. 7232/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment en 1.500 pacients a la llista d'espera de consultes
externes a l'Hospital Mateu Orfila.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'increment en 1.500 pacients aquest darrer any a la llista
d'espera de consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila de
Maó?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 7233/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte
del deure d'abstenció que té el Govern.

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

Sra. Consellera de Salut, quin és el concepte del deure
d'abstenció que té el Govern?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 7234/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
baixada d'imposts a les Illes Balears.

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

Sra. Sánchez, considera encara, a dia d'avui, que no s'han
d'abaixar els imposts a les Illes Balears?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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L)
RGE núm. 7235/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
addicionals per tal de pal·liar els efectes de la crisi
inflacionària sobre els ciutadans i les empreses.

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

Sra. Armengol, quines mesures addicionals té previst
adoptar el Govern per tal de pal·liar els efectes de la crisi
inflacionària sobre els ciutadans i les empreses?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Cosa

M)
RGE núm. 7239/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
millora i perspectives de futur de nins i joves a Balears.

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

Sra. Armengol, a l'inici de l'últim curs d'aquesta legislatura
en què ha millorat la vida dels nins i joves de Balears i les
seves perspectives de futur?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

N)
RGE núm. 7240/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subministrament d'energia a Balears.

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

Sr. Yllanes, està garantit el subministrament d'energia a
Balears durant l'hivern?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

O)
RGE núm. 7241/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació
turística.

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.

Té intenció d'actuar de forma decidida per combatre la
massificació turística?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 7242/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de torrents a Menorca.

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.

Pensa la Conselleria de Medi Ambient complir els
compromisos adoptats en matèria de manteniment de torrents
a Menorca?

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Q)
RGE núm. 7244/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en
matèria de recursos hídrics.

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

Sr. Conseller, en matèria de recursos hídrics creu aquesta
conselleria que la detecció de l'origen dels problemes i la
conscienciació ciutadana són més importants que les solucions
infraestructurals?

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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R)
RGE núm. 7245/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
futura acció del Govern davant l'actual desgovern del
pacte.

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

Sra. Armengol, com pot garantir que el Govern treballarà
per l'interès general fins al final de legislatura davant l'actual
desgovern del pacte?

Palma, a 7 de setembre 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 7 de setembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7025/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
formació digital i reforç educatiu, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

El Ministeri d'Educació anunciava el passat 22 de juny de
2022, una dotació pressupostària a distribuir entre les
comunitats autònomes. Una de les partides és de gairebé 284,7
milions d'euros i anirà destinada a l'impuls i el
desenvolupament dels plans digitals als centres educatius.

La formació digital als centres és imprescindible per
afavorir i implantar els mitjans digitals a les aules així com
facilitar i impulsar el coneixement i la pràctica de les eines
digitals al professorat. Els plans digitals han cobrat especial
rellevància després de la pandèmia i s'ha vist la necessitat
d'adaptar les aules i el procés ensenyament-aprenentatge a les
noves eines i plataformes digitals.

D'altra banda, es van anunciar 118,2 milions d'euros
destinats al Programa per a l'Orientació, Avanza i Enriquiment

Educatiu PROA+. Programa destinat a la millora dels resultats
educatius i la prevenció de l'abandó escolar. A les Illes Balears,
aquest programa porta funcionant durant anys amb bons
resultats per als nins i les nines i, per tant, per a la societat en
el seu conjunt.

Aquest gener sortien algunes dades esperançadores: en set
anys, la taxa d'abandó escolar de les Illes s'ha reduït a la meitat.
Hem passat de tenir una taxa del 32,1% el 2014 a registrar-ne
una del 15,4% l'any 2021, segons dades de l'últim avanç de
l'Enquesta de Població Activa, publicades pel Ministeri
d'Educació i Formació Professional.

Encara així, les dades d'abandó escolar a les Illes Balears
continuen preocupant a la comunitat educativa i a les
administracions educatives perquè seguim per sobre de la
mitjana espanyola, que està en el 13,3% d'abandó.

L'esforç és imprescindible per construir l'esperit de
superació dels i les nines però la cultura de l'esforç no pot
convertir-se en una ratera per als qui malgrat donar de si el
màxim, no aconsegueixen els objectius competencials de cada
curs. Per això és necessari que des de la Conselleria d'Educació
es continuïn finançant els programes PROA+ adaptant-se cada
any a les necessitats dels qui necessiten aquest suport i les
realitats dels centres escolars.

Finalment, el ministeri està finançant també la creació
d'Unitats d'Acompanyament i Orientació per fer un seguiment
individualitzat d'alumnes amb majors dificultats, així com de
l'entorn en el qual viuen.

L’any 2018 l'OCDE publicava A Broken Social Elevator?
How to promalnom Social Mobility, un informe en el qual va
afirmar que si neixes en una família amb baixos ingressos a
Espanya trigaries, mínim, quatre generacions (120 anys) a
aconseguir un nivell de renda mitja.

Segons “El mapa de la pobresa severa a Espanya”, publicat
per EAPN l’any 2021, el 14,1% de les nines, nins i adolescents
(17 anys o menys) viu en situació de pobresa severa. Segons la
macroenquesta sobre violència contra la dona, que va publicar
el Ministeri d'Igualtat l’any 2020, 1,6 milions de nins viuen a
llars amb violència masclista.

En condicions vitals precàries, per molta igualtat
d'oportunitats que et donin a l'escola, les possibilitats d'ascendir
socialment són gairebé inexistents. No és l'entorn adequat en el
qual hauria de créixer un nin o una nina per poder, si més no,
tenir curiositat per aprendre o voler somiar amb un futur
prometedor.

Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a:

1. Ampliar la dotació pressupostària per al programa PROA
segons les noves necessitats del pròxim curs a fi que cada
centre compti amb els recursos tant humans com materials
necessaris per continuar impulsant i consolidant aquest
programa de reforç entre l'alumnat.

2. A estudiar les necessitats del nou curs amb vista a ampliar el
nombre d'Unitats d'Acompanyament i Orientació i continuar
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millorant l'abast del seguiment de les unitats, l'estudi de l'entorn
i millorar la precisió a l'ajuda personalitzada a cada nin o nina.

3. Al Govern de les Illes Balears a proporcionar a tot el
professorat en actiu la formació digital específica i necessària
per adaptar-se a les noves eines, procediments i plataformes
d ig i ta l s  que  s ' emp ren  en e l  no u s i s t ema
ensenyament-aprenentatge, això dins del seu horari lectiu o
complementari del professorat.

Palma, a 31 d'agost de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 7055/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impulsar els protocols necessaris per a una major seguretat
a les festes i als llocs d'oci per a les dones, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: El fenomen de les
punxades ha esdevingut un problema, per la qual cosa les
administracions públiques han de vetllar per la integritat de tota
la ciutadania i és per això que s'han de prendre les mesures
adients amb urgència.

Durant els últims anys estem vivint un augment de les
agressions sexuals en la població més jove. Entre els mètodes
utilitzats pels agressors s’ha posat de moda la submissió
química, de fet, des de 2017 un 33% de les persones que
patiren algun tipus d’agressió sexual van donar positiu en
drogues, alcohol o fàrmacs ansiolítics, tal com apunta l’Institut
Nacional d’Estadística en un informe.

En la pràctica d’aquest mètode, el més comú és que els
agressors introdueixin la substància sedant a la beguda de la
víctima sense que aquesta se n’adoni, per tal de deixar-la sense
voluntat i abusar d’ella. La nova moda que s’ha estès per
Europa i ha arribat a l’Estat espanyol consisteix a inocular la
substància directament a la víctima mitjançant una xeringa, és
l’anomenada “punxada”. Els agressors aprofiten festes i espais
amb aglomeració de gent per tal de passar desapercebuts.

En aquest moment presenciem com cada dia més homes
joves accedeixen als llocs d’oci, ja siguin festivals, discoteques,
festes…, amb una xeringa per poder picar a la víctima amb
químics i poder abusar d’ella sexualment. Tal com informa la
Policia, les xeringues les duen amagades a les butxaques, ja que

són de dimensions reduïdes o integrades als dispositius
vapeadors (vapers).

El fenomen de les punxades arriba més tard a l’Estat
espanyol, en comparació amb la resta d’Europa. A França fa
temps que ha esdevingut un problema: la xifra de queixes
interposades per clients de discoteques va ascendir a prop de
300 entre final de març i el mes de juny. Només en alguns
casos s’hi ha pogut detectar presència de GHB, un psicotròpic.
Segons dades del Ministeri de l’Interior, fins a 1 de setembre
s’han posat a tot l’Estat espanyol més de 200 denúncies.

A la nostra comunitat s’han produït alguns casos de
punxades. Amb independència de si la punxada vagi
acompanyada de droga o no, es tracta d’un delicte que pretén
la submissió social de les dones, atemorir-nos i recordar-nos
que l’espai públic no és nostre i que no hi podem estam
segures.

Aquest nou fenomen coarta la llibertat sexual i està obligant
les dones a prendre precaucions a l’hora d’anar a les festes,
festivals i discoteques. A més a més, hi ha un risc per a la salut,
ja que les víctimes estan exposades a contagis de malalties
greus (com VIH, hepatitis, etc.) per la utilització de les
xeringues, així com als mateixos riscos de la droga utilitzada
(benzodiazepines, ketamina…) i les seves interaccions amb
l’alcohol.

Les administracions públiques han de vetllar per la
integritat de tota la ciutadania i per defensar el dret de llibertat
de moviment i llibertat sexual de totes i tots. S’ha de treballar
conjuntament entre totes les institucions i amb la població civil
per tal d’eradicar aquesta pràctica i totes les agressions sexuals.

La ciutadania ha de conèixer que des de l’Institut Balear de
la Dona, els consells insulars, els ajuntaments, els serveis de
salut, d’emergència o policials tenen a la seva disposició els
recursos necessaris per fer front a una situació de submissió
química i que des del Govern de les Illes Balears, de forma
coordinada amb les diferents institucions, s’ha posat en marxa
un full de ruta per prevenir i combatre les punxades contra les
dones en entorns d’oci.

Es més, des del mes de juny totes les gerències del sistema
sanitari tenen instruccions per atendre les dones que acudeixin
amb una sèrie de símptomes, com pot ser la pèrdua de
consciència, el fet de despertar-se amb la roba trencada, amb
una persona desconeguda , amb lesions al cos que no es poden
explicar o amb la sensació que han rebut una punxada o que els
han posat alguna substància a la beguda.

Per aquest fet, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna qualsevol mena
d’agressió sexual i la utilització la submissió química com a
mètode d’anul·lar la voluntat de les víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir i donar a conèixer, de la mà de les diferents
institucions competents, protocols específics als espais de
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seguretat per a les dones de les festes patronals i a formar la
Policia Local en aquest sentit.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar amb la patronal de l’oci mesures per
prevenir la submissió química, i protocols d’accés més estrictes
a les empreses organitzadores d’esdeveniments festius així com
a les sales de festa i discoteques, així com d’actuació davant
casos de punxades i submissió química.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar i a col·laborar amb els consells, en les
campanyes de conscienciació i guies d’actuació per saber com
actuar en cas de produir-se alguna d’aquestes situacions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar la coeducació i formació en el marc educatiu
per eradicar aquestes pràctiques i a fer campanyes específiques
per a adolescents.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, el més aviat possible, l'aplicació de la Llei
Orgànica de garanties integral de la llibertat sexual i garantir
els recursos adequats per dur a terme la seva aplicació.

Palma, a 1 de setembre de 2022
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
Les portaveus suplents
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4986/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a jornades extraordinàries al servei de trauma de
l'Hospital Son Llàtzer.

Data
activitat

extra

Tipus Àmbit Professional *

04/01/2022 Primeres CEX 1
2
3

10/01/2022 Primeres CEX 1

11/01/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

4
5
4
5
5
5
6

12/01/2022 Primeres CEX 7
8

13/01/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
1
9
7
10

17/01/2022 Primeres CEX 3
4

18/01/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
1
9
10
1

19/01/2022 Primeres CEX 1
3

24/01/2022 Primeres CEX 3
3

25/01/2022 Gabinet QUI 5
3
5
3
9
3
8
4

26/01/2022 Primeres CEX 1
2

31/01/2022 Primeres CEX 8
10
3

01/02/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

4
5
4
5
11

02/02/2022 Primeres CEX 1
8

03/02/2022 Primeres CEX 10

08/02/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
1
9
1
9
7
2
3

09/02/2022 Primeres CEX 1

10/02/2022 Primeres CEX 10

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-160.pdf#page=14
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14/02/2022 Primeres CEX 12

15/02/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
1
9
2
3
11

16/02/2022 Primeres CEX 4

17/02/2022 Gabinet QUI 5
3
5
3

22/02/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

4
5
4
5
4
5
2
3

23/02/2022 Primeres CEX 1
8
4

24/02/2022 Primeres

Segones

CEX

CEX

7
3
3

28/02/2022 Primeres CEX 8

02/03/2022 Primeres

Quiròfan

CEX

QUI

1
4
8
13
8
13

03/03/2022 Gabinet

Quiròfan

QUI

QUI

1
9
1
9
7
10
7
10
7
10

07/03/2022 Quiròfan QUI 14
15

08/03/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

4
5
3
13

09/03/2022 Primeres
Quiròfan

CEX
QUI

3
6
6

10/03/2022 Primeres CEX 10
4

14/03/2022 Primeres

Quiròfan

CEX

QUI

3
15
16
12
16
12
16
12

16/03/2022 Primeres
Quiròfan

CEX
QUI

1
2
10
2
10

21/03/2022 Quiròfan QUI 14
15

22/03/2022 Gabinet QUI 1
9

23/03/2022 Primeres

Quiròfan 

CEX

QUI

8
10
4
13
2
13
2

24/03/2022 Primeres
Quiròfan

CEX
QUI

13
10
15

28/03/2022 Quiròfan QUI 6
2
6
2

29/03/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

4
5
4
5
13

30/03/2022 Primeres
Quiròfan 

CEX
QUI

1
8
13
8
13

31/03/2022 Primeres CEX 15

04/04/2022 Primeres

Quiròfan 

CEX

QUI

3
15
13
2
13
2
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05/04/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
1
9
1
9
8
14
10

06/04/2022 Primeres

Quiròfan 

CEX

QUI

1
4
16
12
16
12
16
12

07/04/2022 Primeres CEX 3

11/04/2022 Quiròfan QUI 8
2
8
2

12/04/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
5
1
5
1
5
10

13/04/2022 Primeres
Quiròfan

CEX
QUI

1
8
2
8
2

19/04/2022 Primeres CEX 14
3

20/04/2022 Primeres
Quiròfan 

CEX
QUI

4
10
3
10
3

25/04/2022 Quiròfan QUI 14
15

26/04/2022 Gabinet

Primeres

QUI

CEX

1
9
10
15

27/04/2022 Quiròfan QUI 8
11
8
11
8
11

02/05/2022 Quiròfan QUI 10
15
10
15
10
15

03/05/2022 Gabinet QUI 4
3
4
3

05/05/2022 Primeres
Quiròfan

CEX
QUI

10
16
16

09/05/2022 Quiròfan QUI 6
2
6
2

10/05/2022 Gabinet QUI 1
3
1
3
1
3

16/05/2022 Quiròfan QUI 14
15

17/05/2022 Gabinet
Quiròfan
Primeres

QUI

CEX

1
9
2
3
6

19/05/2022 Primeres CEX 2

24/05/2022 Gabinet QUI 1
9

26/05/2022 Primeres CEX 10

30/05/2022 Primeres CEX 10

*Els números que apareixen a la columna de professionals són
els corresponents a noms de professionals que s’han
anonimitzat.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5089/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a destinació dels 60.000 euros dels pressuposts
generals de la CAIB per al 2022 en relació amb diversos
aspectes de les festes patronals de Sant Joan de Ciutadella.

Després de reunir-nos amb l’Ajuntament de Ciutadella, es
va pactar una distribució dels 60.000€ entre diversos mitjans,
en una campanya que es va concentrar en el període entre el 14

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-160.pdf#page=14
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i el 23 de juny de 2022, just la setmana anterior als
esdeveniments de les festes de Sant Joan.

L’import real invertit va ser de 61.211,81€.

D’aquests, 20.867,78 es van dedicar a producció
audiovisual, i 39.974,92 a diversos mitjans de comunicació,
segons el pactat amb l’Ajuntament de Ciutadella.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5143/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (3).

L’equip de coordinació i redacció està format per
professionals d’educació infantil, pedagogia i psicopedagogia,
medicina, infermeria i sexologia.

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

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 5168 a 5171/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a suport tècnic i financer
del Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de Ciutadella
per millorar l'organització de les festes de Sant Joan (1 a 4).

El Govern de les Illes Balears dóna suport tècnic durant tot
l’any als municipis que així ho requereixen.

Pel que fa a les festes de Sant Joan de Ciutadella, el Govern
de les Illes Balears se coordina amb l’Ajuntament de Ciutadella
per tal de preparar i proporcionar els mitjans personals, tècnics,
logístics i econòmics que es considerin necessaris per garantir
el correcte desenvolupament de tots els actes de les festes de
Sant Joan.

Les reunions entre Govern i Ajuntament per tractar sobre
les festes de Sant Joan de 2022 començaren el mes de gener, i
s’han realitzat diverses juntes de Seguretat i reunions tècniques
amb el cap de policia, donant tot el suport tècnic que fos
necessari.

Cal recordar que les festes de Sant Joan de Ciutadella
compten amb un Pla de Seguretat on es preveuen les situacions
i riscos que poden afectar la seguretat dels participants, i on es
planifiquen mesures per impedir o pal·liar els efectes de les
incidències que es puguin ocasionar.

Des del Govern, i mitjançant l’ISPIB, com a administració
coordinadora de les policies locals, s’ha sol·licitat efectius a
l’Ajuntament de les Illes Balears per reforçar els efectius de
Ciutadella (de les sol·licituds als ajuntaments de Menorca se
n’encarrega Ciutadella). Per part dels ajuntaments es cediren un

total de 15 efectius de policia local, que es desplaçaren a
Ciutadella juntament amb el coordinador del Programa Policia
Tutor per donar-los suport en les incidències que poguessin
sorgir. Els vehicles per aquests efectius foren aportats també
per part del Govern.

Addicionalment, s’ha realitzat un curs previ als efectius
policials desplaçats a les festes, sobre el pla d’autoprotecció.

Des de l’ISPIB, també s’han facilitat els convenis bilaterals
entre Ciutadella i els ajuntaments que han cedit policies.

Des del Departament d’Emergències s’ha donat suport amb
el següent personal i mitjans:
• Dos tècnics d’emergències que han exercit les seves

funcions, juntament amb la direcció del pla, al CECOPAL
que s’estableix per a tal efecte.

• Un tècnic i una administrativa, que s’han encarregat de la
coordinació de les actuacions de les diferents Agrupacions
Locals de Voluntaris de Protecció Civil que s’han desplaçat
a Ciutadella.

• Cinc tècnics i agents de la Unitat Operativa d’Emergències
amb la missió de garantir les comunicacions, donar suport
als diferents llocs de comandament a cada un dels actes,
donar suport als tècnics d’emergències si ho requerien i
supervisar la seguretat de les actuacions dels voluntaris de
protecció civil.

• S’ha reforçat la sala d’operacions de l’112 amb un gestor
telefònic i un supervisor més la nit de Sant Joan per garantir
el servei a totes les illes.

A més, de la Direcció General d’Emergències i Interior se
desplaçaren a Ciutadella dos vehicles d’emergències i un
remolc amb el prototipus d’estació base de Tetra-IB i altres
equips de comunicacions per garantir el servei durant les festes.

Per altra banda, s’ha coordinat la col·laboració de 37
voluntaris de protecció civil, de municipis de Mallorca i
Menorca, juntament amb el desplaçament 7 vehicles.

Pel que fa al suport econòmic, totes les despeses en trajectes
d’efectius tècnics, de policia local, voluntaris de protecció civil
i tots els vehicles han estat costejades per part del Govern, així
com les despeses d’allotjament del personal tècnic i del
policial, o el lloguer de vehicles. Aquestes despeses
ascendeixen a més de 14.000€.

A aquesta quantitat cal afegir la campanya de
conscienciació i civisme realitzada a diversos mitjans de
comunicació amb públic principalment jove, a càrrec d’una
partida pressupostària de 60.000€.

Palma, 8 de juliol de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 5172 a 5174/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes inclosos en el
pla de regadius (1 a 3).

1. El que acordin les comunitats de regants amb l’empresa
pública SEIASA.

2. Les que recull cada conveni de SEIASA amb cada comunitat
de regants.

3. La que marqui cada conveni de SEIASA amb cada comunitat
de regants.

Palma, 18 de juliol de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 5175 a 5176/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes inclosos en el
pla de regadius (1 i 2).

1. Essencialment, degut a motius de coordinació d’agendes amb
els participants del Consell Agrari Interinsular. No obstant, i tot
que se’ls ha informat de tot, aquest es convocarà i celebrarà
dins el que queda de 2022, com cada any.

2. Sí, igual que ho són les meses sectorials, on s’expliquen i es
debaten amb més detall les polítiques amb cada subsector, i a
on tenen representació també tant les organitzacions
professionals agràries com les cooperatives agroalimentàries.

Palma, 19 de juliol de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5215/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a via verda entre Alaró i Consell.

No consta a la base de dades de la CMAIB cap expedient
obert amb el nom de via verda Alaró-Consell.

En qualsevol cas, d’acord amb l’article 15 del Decret
3/2022, de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i
funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears i es desenvolupa el procediment d’avaluació ambiental,
és competència de l’òrgan substantiu determinar si un projecte
està o no sotmès a avaluació ambiental, i d’acord amb l’article
32 del Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears, correspon a l’òrgan substantiu comprovar que els
projectes s’han sotmès a avaluació ambiental quan ho exigeix
la normativa estatal o autonòmica.

Palma, 11 de juliol de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 5216 i 5217/22, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a resolució del procediment
d'adjudicació de farmàcies iniciat l'any 2015 (I i II).

El procediment d’adjudicació de 34 oficines de farmàcia
convocat per Resolució del director general de Planificació,
Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 serà resolt
després de la valoració dels mèrits dels participants per part de
la Comissió de Valoració, amb el requeriment previ d’esmena
de deficiències de les sol·licituds de participació, i la
publicació de la llista provisional de mèrits.

Els tràmits procedimentals a seguir per la Comissió estan
recollits al Decret 30/2015, de 8 de maig, i a les bases de la
convocatòria del concurs d’adjudicació.

Els tràmits previs a la resolució definitiva de mèrits del
concurs d’adjudicació de 34 oficines de farmàcia són el
requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds de
participació i la llista provisional de mèrits, conforme al que
disposa el Decret 30/2015, de 8 de maig, i a les bases de la
convocatòria del concurs d’adjudicació.

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

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 5289 a 5292/22, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a càrrec polític o directiu
del Govern objecte de coaccions (1 a 4).

El Govern de les Illes Balears, a dia d’avui, no té constància
que cap càrrec polític o directiu del Govern hagi realitzat un
acte reprovable o es trobi en la situació descrita en la causa
d’aquestes preguntes.

Del que sí té constància el Govern és de l’existència d’una
denúncia, a títol particular, per haver rebut amenaces.

Pel que fa a la identificació del persona, es respecta la
privacitat per exercir els seus drets, com qualsevol altre
ciutadà.

Palma, 11 de juliol de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5337/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a serveis d'inspecció CAIB temporada
d'estiu 2022, turisme d'excessos.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 18 de juliol de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5338/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a expedients sancionadors que s'han
obert subjectes a la regulació del Decret llei 1/2020.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració

competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 18 de juliol de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5343/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a compliment de les empreses
d'informació als clients sobre pràctiques perilloses, Decret
llei 1/2020.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 18 de juliol de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5359/22, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inspeccions i sancions a establiments afectats per
la normativa de turisme d'excessos d'1 de gener a 27 de
juny de 2022.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.
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El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 18 de juliol de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei
7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7159/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat a l'enunciat fins al proper dia 3 d'octubre de 2022.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5256 a 5264 i 5729 a 5731/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de setembre de 2022, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7138 a 7147/22, presentats pels diputats i diputades María
Salomé Cabrera i Roselló, Juan Manuel Lafuente i Mir,
Margalida Durán i Cladera, José Luis Camps i Pons, Maria
Núria Riera i Martos, María Tania Marí i Marí, Sebastià

Sagreras i Ballester, Antonio Francisco Fuster i Zanoguera,
Antonio Costa i Costa i José Javier Bonet i Díaz, tots ells del
Grup Parlamentari Popular, i acorda d'acceptar la retirada de
les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
esmentades a l'enunciat, relatives a eficàcia de la Llei de
turisme d’excessos, a grau d’execució de les inversions dels
pressuposts general de l’Estat a les Illes Balears, a exclusió de
les Illes Balears de les ajudes al transport públic anunciades pel
president del Govern de l’Estat, a igualtat en l’accés a les
activitats lúdiques per a tots els infants, a evolució del preu de
l’habitatge, a impuls als carburants i productes bàsics, a
ampliació dels serveis de la unitat de patologia dual a Eivissa
i Formentera, i a situació de la sanitat pública a Eivissa i
Formentera, a propostes de Podem en relació amb les polítiques
d’habitatge, a evolució de la venda ambulant il·legal a les Illes
Balears, a situació que pateix la sanitat pública a les Illes
Balears, i a negativa de la Direcció General de Recursos
Hídrics del Govern de les Illes Balears a informar sobre el
PGOU de Palma.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5269, 5737 i 5738/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de setembre de 2022, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7218 a 7220/22, presentats pels diputats i diputada Patricia
Guasp i Barrero, Marc Pérez-Ribas i Guerrero i Juan Manuel
Gómez i Gordiola, tots ells del Grup Parlamentari Ciudadanos,
i acorda d'acceptar la retirada de les preguntes amb sol·licitud
de resposta oral davant el Ple esmentades a l'enunciat, relatives 
a resultats de l'aplicació del decret llei que regula el turisme
d'excessos, a equitat en el Sistema públic de Salut de les Illes
Balears i a ajudes al transport públic anunciades per Pedro
Sánchez i l'exclusió de les Illes Balears. 

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5253, 5254, 5265 a 5268, 5270,
5294, 5732 i 5733/22. 

Conformement amb l'article 174.5 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pels diputats i diputades Idoia Ribas i Marino i
Jorge Campos i Asensi, ambdós del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares; Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt; Josep Melià i Ques i Catalina Pons i Salom, ambdós del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; Patricia
Guasp i Barrero i Juan Manuel Gómez i Gordiola, ambdós del
Grup Parlamentari Ciudadanos; i Josep Castells i Baró, del
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Grup Parlamentari Mixt; relatives  a nou cas de violació d'una
menor tutelada, a seguretat ciutadana a Balears, a polítiques
actives d'ocupació per afavorir la reconversió dels llocs de
treball afectats per la transició energètica, a adjudicació de les
farmàcies el procediment de les quals es va iniciar l'any 2015,
a saturació i descontentament de la sanitat pública a les Illes
Balears, a l'accés a l'habitatge com a principal problema a les
Illes Balears, a situació de precarietat laboral dels treballadors
per a l'EPRTVIB, a resultats de la política d'habitatge del
Govern, a pla de xoc del Govern central per combatre la
inflació i a polítiques actives d'ocupació per afavorir la
reconversió dels llocs de treball afectats per la transició
energètica; no incloses a l'ordre del dia de cap sessió plenària,
queden decaigudes. 

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2021 de diversos diputats i diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 7 de setembre de 2022, es
procedeix a la publicació de les declaracions tributàries
relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a
l'impost sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2021 dels
diputats i les diputades que es relacionen a continuació:

Francesca Lluch Armengol i Socías
Helena Benlloch i Bottini
Carles Bona i Casas
José Javier Bonet i Díaz
Damià Borràs i Barber
Isabel María Borràs i Rosselló
María Salomé Cabrera i Roselló
Jorge Campos i Asensi
Sílvia Cano i Juan
María Pilar Carbonero i Sánchez
Enric Casanova i Peiró
Antonio Costa i Costa
Pilar Costa i Serra
Juli Dalmau i de Mata
Margarita Durán i Cladera
Ares Fernández i Lombardo
Irantzu Fernández i Prieto
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Beatriu Gamundí i Molina
Patricia Guasp i Barrero
Mariano Juan i Guasch
Juan Manuel Lafuente i Mir

Jordi Marí i Tur
Joan Mascaró i Bosch
Josep Melià i Ques
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
María Asunción Pons i Fullana
Catalina Pons i Salom
Idoia Ribas i Marino
Sergio Rodríguez i Farré
Maria Pilar Sansó i Fuster
Irene Triay i Fedelich
María Antònia Truyols i Martí

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Comptes anuals dels Grups Parlamentaris Socialista,

Popular, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (Gent per
Formentera-Partit Socialista de Formentera-Esquerra
Unida de Formentera), El Pi-Proposta per les Illes Balears,
VOX-Actua Baleares, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos
i Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 3 i 30 de març, 8 i 22 de juny, 20 i 27 de juliol i 3 d'agost
de 2022, es va donar per assabentada dels escrits RGE núm.
2207, 2765, 2844, 4832, 5224, 5706, 5862, 6749 i 6750/22,
presentats pels grups parlamentaris esmentats a l'enunciat,
respectivament, en relació amb els comptes anuals dels grups
parlamentaris corresponents a l'any 2020 i, de conformitat amb
l'article 29.2 del Reglament de la cambra i amb l'Acord sobre
la presentació davant la Mesa de la comptabilitat dels grups
parlamentaris, n'ordena la publicació al BOPIB i a la pàgina
web del Parlament.

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari Unidas Podemos
Grup Parlamentari Ciudadanos
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca)
Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB-EUIB)

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Vint-i-dosena pròrroga de la Declaració de l’existència

de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article
122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que
suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 7 de setembre de 2022 (en la qual

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=151
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=151
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=151
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=151
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-5-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-465-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-509-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-515-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-330-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-513-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-475-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-493-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-409-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-469-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-425-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-477-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-74-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-458-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-342-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-503-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-472-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-460-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-444-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-482-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-479-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-400-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-506-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-505-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-301-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-484-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-326-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-486-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-494-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-495-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-381-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-507-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-504-2021.PDF
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=50
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPS_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPPP_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPUP_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPCIU_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPMMA_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPVOX_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPPI_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPMIXT-MME_2021.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPMIXT-GxF_2021.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59


BOPIB núm. 170 -  9 de setembre de 2022 9709

es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-dosena pròrroga de la Declaració de l’existència de
les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies en relació amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19,  que encara no es considera
radicada, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta
del president, declara, per unanimitat dels membres presents,
que es continuen produint circumstàncies d’àmbit general de
caràcter greu i extraordinari que poden impedir la participació
presencial dels diputats i les diputades que integren els òrgans
del Parlament, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la vint-i-dosena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 22 de setembre de 2022.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 7098/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2017.
	RGE núm. 7099/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2018.
	RGE núm. 7100/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2019.
	RGE núm. 7101/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2020.
	RGE núm. 7102/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2021.
	RGE núm. 7103/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de l'Hospital de Manacor de l'any 2022.
	RGE núm. 7104/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2011.
	RGE núm. 7105/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2012.
	RGE núm. 7106/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2013.
	RGE núm. 7107/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2014.
	RGE núm. 7108/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2015.
	RGE núm. 7109/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2016.
	RGE núm. 7110/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2017.
	RGE núm. 7111/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2018.
	RGE núm. 7112/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2019.
	RGE núm. 7113/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2020.
	RGE núm. 7114/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2021.
	RGE núm. 7115/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència de Menorca de l'any 2022.
	RGE núm. 7116/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2011.
	RGE núm. 7117/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2012.
	RGE núm. 7118/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2013.
	RGE núm. 7119/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2014.
	RGE núm. 7120/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2015.
	RGE núm. 7121/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2016.
	RGE núm. 7122/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2017.
	RGE núm. 7123/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2018.
	RGE núm. 7124/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2019.
	RGE núm. 7125/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2020.
	RGE núm. 7126/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2021.
	RGE núm. 7127/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'activitat de la Gerència d'Eivissa i Formentera de l'any 2022.
	RGE núm. 7128/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres a la instal·lació Alberg Juvenil de la Victòria d'Alcúdia.
	RGE núm. 7129/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de reforma i manteniment a la instal·lació Alberg Juvenil de la Victòria d'Alcúdia.
	RGE núm. 7130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions d'equipament, reforma i manteniment a la instal·lació Campament Juvenil de la Victòria d'Alcúdia.
	RGE núm. 7148/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (1).
	RGE núm. 7149/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (2).
	RGE núm. 7150/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (3).
	RGE núm. 7151/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (4).
	RGE núm. 7152/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (5).
	RGE núm. 7153/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (6).
	RGE núm. 7154/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (7).
	RGE núm. 7155/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (8).
	RGE núm. 7156/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (9).
	RGE núm. 7157/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a cas de bullying denunciat al centre educatiu Es Puig de Lloseta (10).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 7222/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de prevenció de l'assetjament escolar.
	RGE núm. 7223/22, del diputat Josep Melià  i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar el procediment l'any 2015.
	RGE núm. 7225/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la gestió dels fluxos turístics de la present temporada.
	RGE núm. 7227/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística.
	RGE núm. 7228/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears durant l'estiu.
	RGE núm. 7229/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria d'habitatge.
	RGE núm. 7230/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels centres de salut durant l'estiu.
	RGE núm. 7231/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures en matèria de cicle de l'aigua.
	RGE núm. 7232/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en 1.500 pacients a la llista d'espera de consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila.
	RGE núm. 7233/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte del deure d'abstenció que té el Govern.
	RGE núm. 7234/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'imposts a les Illes Balears.
	RGE núm. 7235/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals per tal de pal·liar els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les empreses.
	RGE núm. 7239/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora i perspectives de futur de nins i joves a Balears.
	RGE núm. 7240/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subministrament d'energia a Balears.
	RGE núm. 7241/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística.
	RGE núm. 7242/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de torrents a Menorca.
	RGE núm. 7244/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en matèria de recursos hídrics.
	RGE núm. 7245/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura acció del Govern davant l'actual desgovern del pacte.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 7025/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a formació digital i reforç educatiu, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 7055/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impulsar els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes i als llocs d'oci per a les dones, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4986/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades extraordinàries al servei de trauma de l'Hospital Son Llàtzer.
	A la Pregunta RGE núm. 5089/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels 60.000 euros dels pressuposts generals de la CAIB per al 2022 en relació amb diversos aspectes de les festes patronals de Sant Joan de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 5143/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (3).
	A les Preguntes RGE núm. 5168 a 5171/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a suport tècnic i financer del Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de Ciutadella per millorar l'organització de les festes de Sant Joan (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 5172 a 5174/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes inclosos en el pla de regadius (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 5175 a 5176/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes inclosos en el pla de regadius (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 5215/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a via verda entre Alaró i Consell.
	A les Preguntes RGE núm. 5216 i 5217/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a resolució del procediment d'adjudicació de farmàcies iniciat l'any 2015 (I i II).
	A les Preguntes RGE núm. 5289 a 5292/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a càrrec polític o directiu del Govern objecte de coaccions (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 5337/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a serveis d'inspecció CAIB temporada d'estiu 2022, turisme d'excessos.
	A la Pregunta RGE núm. 5338/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients sancionadors que s'han obert subjectes a la regulació del Decret llei 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5343/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment de les empreses d'informació als clients sobre pràctiques perilloses, Decret llei 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5359/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions i sancions a establiments afectats per la normativa de turisme d'excessos d'1 de gener a 27 de juny de 2022.

	3.17. INFORMACIÓ
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.
	Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5256 a 5264 i 5729 a 5731/22.
	Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5269, 5737 i 5738/22.
	Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5253, 5254, 5265 a 5268, 5270, 5294, 5732 i 5733/22.



	4. INFORMACIONS
	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2021 de diversos diputats i diputades.
	Comptes anuals dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (Gent per Formentera-Partit Socialista de Formentera-Esquerra Unida de Formentera), El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Ciudadanos
	Vint-i-dosena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.




