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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional sobre l'Encefalomielitis
Miàlgica (EM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 26 de juliol de 2022, aprovà per
unanimitat la declaració institucional que es transcriu a
continuació.
Palma, a 13 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Declaració institucional sobre l’Encefalomielitis Miàlgica
(EM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC)
L’Encefalomielitis Miàlgica (EM) i Síndrome de Fatiga
Crònica (SFC) són denominacions usades indistintament, per
la qual cosa ens referim a aquest procés com EM/SFC,
classificada com a malaltia neurològica per l'Organització
Mundial de la Salut.
L’Encefalomielitis Miàlgica es caracteritza per alteracions
globals complexes. Les seves característiques més destacades
són el trastorn lògic de la regulació del sistema nerviós,
immunitari i endocrí, amb afectació del metabolisme energètic
cel·lular i del transport d’ions. Els seus múltiples símptomes
són dinàmicament interactius i estan connectats causalment.
És una malaltia orgànica, multisistèmica, greu, debilitant i molt
invalidat. La “fatiga crònica” no ha de ser confosa amb
EM/SFC, ja que “la fatiga” representa només un dels molts
símptomes que caracteritzen la malaltia. La seva fisiopatologia
subjacent causa alteracions mesurables tant a nivell físic com
cognitiu.
Aquesta patologia afecta totes les edats, incloent-hi nens i
adolescents, sent la seva incidència superior en dones. La seva
simptomatologia és extremadament extensa i variada, i els
símptomes més característics són:
• Fatiga extrema o falta d'energia, que comporta la
deterioració de la capacitat per treballar, estudiar o fer
tasques domèstiques, activitats d'oci i interaccions socials.
• Malestar postesforç, PEM. Qualsevol o tots els símptomes
es poden exacerbar després un lleuger esforç físic o
cognitiu.
• Trastorns del somni, amb insomni o hipersòmnia diürna,
somni no reparador, és a dir, despertar-se sense sentir-se
descansat malgrat haver dormit.
• Disfunció cognitiva que implica mala memòria, dificultat
per a la concentració i per integrar nova informació,
pensament, lent, sensació d’atordiment o “boira mental”.
• Dolor: dolors musculars i articulats, severs maldecaps. Els
símptomes musculoesquelètiques poden empitjorar amb
l'activitat.

No existeixen dades de prevalença de la malaltia a Espanya ni
a Europa, en no existir un registre epidemiològic d'aquesta.
S’admeten com a xifres de prevalença les extrapolades de les
dades procedents d'estudis epidemiològics als EUA en els
quals, segons la CDC, l’WM/SFC afectaria entre un 0,25% i un
0,75% de la població adulta i entorn al 2% en la població
pediàtrica. Sobre aquestes taxes d'incidència suposaria que a
Europa podrien estar afectades més de 3,75 milions de
persones, situació que pot haver-se agreujat per la incidència de
la COVID-19.
L'estimació de casos a Espanya era de 337.050 casos abans de
la COVID-19, i podria aconseguir, segons aquestes
estimacions, més d’1.700.000 casos. El que duem d'any, a les
Illes Balears, l'estimació abans de la pandèmia era de 14.698
casos, i segons les estimacions després de la COVID podríem
parlar de 46.889 casos, atès que a través de l'evidència
científica, sabem que un 14% dels casos de la COVID
persistent pateixen EM/SFC.
En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears, en els
termes de la Resolució 2020/2580 (RSP) del Parlament
Europeu sobre el finançament addicional per a la recerca
biomèdica de l’Encefalomielitis Miàlgica de 17 de juny de
2020, insta el Govern de les Illes Balears:
1r. A promoure la informació i les adaptacions de llocs de
treball que siguin necessaris per assegurar-hi el seu
manteniment i evitar-ne l’exclusió social.
2n. A realitzar les actuacions d'informació i formació sobre
la patologia a professionals sanitaris i socials per a la seva
identificació davant l'absència d'un biomarcador que la
identifiqui, així com proves diagnòstiques adequades per
reduir l’infradiagnòstic, promovent l'accés de les persones
afectades a una correcta atenció sanitària, tant a l'Atenció
Primària com a hospitals, així com a la protecció social
establerta legalment per a les persones amb discapacitat o
de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les
persones en situació de dependència.
3r. A promoure accions de sensibilització que evitin les
l'estigmatització de les persones malaltes i les seves
famílies, tant en l'àmbit laboral de les persones adultes com
en l'àmbit educatiu de nins, nines i joves.
4t. A donar suport a les organitzacions d'iniciativa social de
persones afectades i les seves famílies en les seves activitats
d'informació, sensibilització i de suport psicosocial.
Instam el Govern de la nació:
1r. A establir les adaptacions normatives necessàries per
establir les contingències adequades per a les persones
treballadores afectades per aquesta patologia, incapacitant,
tant de manera temporal com permanent.
2n. A promoure les accions de recerca en el marc de
concertació i cooperació europea sobre l’Encefalomielitis
Miàlgica (EM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC).
3r. A promoure les accions en l'àmbit estatal i europeu
d'identificació i registre epidemiològic de persones
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (RGE núm.
5691/22).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
tercera sessió extraordinària de dia 26 de juliol de 2022,
després d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el
Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 90 de 12 de juliol de 2022).
Palma, a 13 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de setembre de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7226/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del
Govern en relació amb la saturació i la pressió humana a
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern en relació amb la política general per frenar la saturació
i la pressió humana a les Illes Balears.

C)

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Maria Antònia Sureda i Martí

Tramitació com a projecte de llei pel procediment
d'urgència per al Decret Llei 7/2022, d’11 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears
(RGE núm. 5691/22).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2022, després de validar el
decret llei esmentat, acordà, per 51 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció, la seva tramitació com a projecte de llei pel
procediment d'urgència.
Palma, a 13 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
No-presa en consideració de la Proposició de llei de
modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la
CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat (RGE núm.
502/22).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2022, després del debat
corresponent, no prengué en consideració, per 24 vots a favor,
30 en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 13 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 7307/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern sobre la política
general del Govern en matèria d'habitatge.
Palma, a 9 de setembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7161/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuda de 300.000 euros per a dones autònomes.
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 quina data té previst el Govern de les Illes Balears
publicar la línia d'ajudes de 300.000 euros que es va aprovar en
els pressuposts de 2022 mitjançant una esmena presentada pel
Grup Parlamentari Popular, per a autònomes que varen quedar
excloses de les ajudes per la pandèmia per no haver pogut
justificar tots els requisits per trobar-se embarassades en aquell
moment?
Palma, a 5 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

B)
RGE núm. 7182/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
audiència de la radiotelevisió pública IB3 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Des de la Gerència de l'EPRTVIB IB3 es va anunciar el
passat mes de juny al Consell de Direcció que s'estan cercant
fonts alternatives de finançament per millorar la gestió de l'ens.
A més a més del finançament rebut a través de les
transferències nominatives del pressupost anual de la CAIB i
dels ingressos propis per publicitat, quines són les fonts
alternatives de finançament anunciades? Se sol·liciten origen
i imports de les ja rebudes des de l'inici de 2022 i les
gestionades o previstes per a la resta de l'exercici anual.
Ingressos per publicitat formalitzats i compromesos des d'1
de gener de 2022.
Palma, a 5 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 7200/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat total
utilitzada de la partida pressupostària destinada al
manteniment de les promocions de l'IBAVI a data 7 de
setembre de 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat total utilitzada, per illes, de la partida
pressupostària destinada al manteniment de les promocions de
l'IBAVI a data 7 de setembre de 2022?

Considerant important una acceptació de la radiotelevisió
pública pròpia a les Illes Balears per part dels espectadors i
oients de cada una de les Illes se sol·licita:
- L'evolució i la variació de l'índex d'audiència de la televisió
IB3 a cada una de les Illes, en cada un dels anys 2019, 2020 i
2021.
- L'evolució i la variació de l'índex d'audiència de la ràdio IB3
a cada una de les Illes, en cada un dels anys 2019, 2020 i 2021.
Se sol·licita la mateixa informació dels punts anteriors
específica per al programa Notícies Migdia.
Palma, a 5 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 6 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 7217/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
pendents de resoldre per part de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears a dia 6 de setembre de 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients estan pendents de resoldre per part de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a dia 6 de
setembre de 2022?

C)
RGE núm. 7183/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament de l'EPRTVIB IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz
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F)

I)

RGE núm. 7253/22, del diputat Joan Josep Mas i
Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a programa SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals.

RGE núm. 7305/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a convocatòria de l'any 2022 d'ajudes a les entitats
d'arts escèniques.

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.
Tenint en compte que el Govern de les Illes Balears està
d'acord en el fet que els treballadors públics han de tenir la
qualificació adequada en llengua catalana, per què a la
convocatòria 2022 del programa SOIB Jove-Qualificats
Entitats Locals aquesta qualificació en llengua catalana no és
requisit per a la seva contractació?
Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

G)
RGE núm. 7293/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a responsables lingüístics de zona
al sistema sanitari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern treure la convocatòria de l'any
2022 d'ajudes a les entitats d'arts escèniques?
Palma, a 9 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 7306/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuda atorgada l'any 2021 a la Fira de teatre
infantil i juvenil de les Illes Balears celebrada a Vilafranca.
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 quantia d'ajuda va atorgar el Govern l'any 2021 a la
Fira del teatre infantil i juvenil de les Illes Balears de
Vilafranca?

S'han nomenat els nou responsables lingüístics de zona a les
gerències dels centres de salut? En cas afirmatiu, quins requisits
han de tenir i amb quins terminis s'han contractat? Han estat
noves contractacions?
Palma, a 9 de setembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

H)
RGE núm. 7294/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a funcions dels responsables
lingüístics de zona del sistema sanitari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les funcions específiques dels responsables
lingüístics de zona designats a cadascuna de les nou gerències
dels centres de salut?
Palma, a 9 de setembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 9 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 7310/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de PT (pedagogia terapèutica) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de PT (pedagogia terapèutica) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears?
Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i Educació
Primària.
Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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L)

O)

RGE núm. 7311/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de PT (pedagogia terapèutica) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes Balears.

RGE núm. 7314/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'ATE (auxiliar tècnic educatiu) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de PT (pedagogia terapèutica) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes
Balears? Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i
Educació Primària.

Quin és el nombre d'ATE (auxiliar tècnic educatiu) en
relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes
Balears? Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i
Educació Primària.

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)

P)

RGE núm. 7312/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'AL (audició i llenguatge) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.

RGE núm. 7315/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'ATE (auxiliar tècnic educatiu) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'AL (audició i llenguatge) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears?
Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i Educació
Primària.

Quin és el nombre d'ATE (auxiliar tècnic educatiu) en
relació amb el nombre d'alumnes a l'escola concertada a les
Illes Balears? Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i
Educació Primària.

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)

Q)

RGE núm. 7313/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'AL (audició i llenguatge) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes Balears.

RGE núm. 7316/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'AD (atenció a la diversitat) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'AL (audició i llenguatge) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes
Balears? Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i
Educació Primària.

Quin és el nombre d'AD (atenció a la diversitat) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears?
Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i Educació
Primària.

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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R)

U)

RGE núm. 7317/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'AD (atenció a la diversitat) en relació amb el
nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes Balears.

RGE núm. 7322/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió en equips d'alta tecnologia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'AD (atenció a la diversitat) en relació
amb el nombre d'alumnes a l'escola concertada a les Illes
Balears? Diferenciau-ne les dades per Educació Infantil i
Educació Primària.

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.
Quants, quin cost han tingut i quins equips s'han adquirit
mitjançant el Pla INVEAT (Pla d'inversió en equips d'alta
tecnologia)? Indicau les dades per gerències.
Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
V)
S)
RGE núm. 7320/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'acompanyament en matèria d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual a Mallorca avui no es disposa del
servei d'acompanyament en matèria d'habitatge anunciat fa
anys?
Palma, a 12 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

T)
RGE núm. 7321/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions
amb l'IMAS en relació amb l'assessorament en matèria
d'habitatge.

RGE núm. 7323/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació dels
responsables del compliment de la normativa lingüística a
les gerències dels centres de salut de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té la intenció el Govern de designar un responsable del
compliment de la normativa lingüística vigent a cadascuna de
les nou gerències dels centres de salut de les Illes Balears,
d'acord amb el que es va anunciar el mes de setembre de 2021?
En cas afirmatiu, a més se sol·licita la resposta a les
preguntes següents:
- Quan es designaran aquests responsables?
- Quin serà el procés de selecció i quins seran els requisits
per al seu nomenament?
- Quines seran les funcions específiques del responsable del
compliment de la normativa lingüística?
Palma, a 12 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveuen tancar les negociacions amb l'IMAS perquè
sigui una realitat l'assessorament en matèria d'habitatge per als
ciutadans de Mallorca (servei d'acompanyament)?
Palma, a 12 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

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 14 de setembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7325/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar l'arribada de pasteres a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera que s'han pres des del Govern del Sr. Sánchez les
mesures adients per evitar l'arribada de pasteres a les Illes
Balears?
Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Ordre de Publicació

Sra. Consellera, es garanteix l'atenció en català al servei
d'informació a l'usuari?
Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 7393/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a turistització dels
pobles i barris de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Tem que alguns pobles o barris de les Illes Balears es
puguin convertir en un parc temàtic, només amb turistes i sense
residents?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)
RGE núm. 7388/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvi d'ús dels hotels obsolets i de baixa qualitat
com a mesura per combatre la saturació.
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 que una bona via per combatre la
saturació és el canvi d'ús dels hotels obsolets i de baixa qualitat
que faci desaparèixer les places d'aquests establiments?

Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 7394/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a possibles
impediments administratius en la instal·lació de renovables.
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, constituiran els terminis i els tràmits
burocràtics un obstacle insalvable per a algunes de les
instal·lacions fotovoltaiques proposades a la nostra
administració i pendents de realització?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
F)
C)
RGE núm. 7389/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a garantia de l'atenció en català al
servei d'informació a l'usuari.
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.

RGE núm. 7399/22, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures davant la pujada de l'IPC.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Santiago, quines mesures ha adoptat per ajudar les
famílies davant la pujada de l'IPC?

BOPIB núm. 171 - 16 de setembre de 2022
Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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J)
RGE núm. 7403/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resultats del
Servei de patologia dual a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera.

G)
RGE núm. 7400/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
seguretat ciutadana 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.

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. Gómez, quins són els resultats del Servei de patologia
dual a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera en la part referent
a Formentera?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

Sra. Armengol, considera que està garantida la seguretat
ciutadana a Balears?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

K)
RGE núm. 7404/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de
garantia de demora.

H)
RGE núm. 7401/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
patrocini del Govern al Real Club Deportivo Mallorca per
a "Visit Mallorca".
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, quan té previst aplicar novament
el Decret de garantia de demora?
Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el compromís del Govern de les Illes Balears
amb el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca
Turisme per al patrocini de "Visit Mallorca"?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 7402/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
l'accés a l'habitatge que continua sent el principal problema
a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, per què l'accés a l'habitatge continua essent
el principal problema per als joves de Balears?
Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

L)
RGE núm. 7405/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions que es finançaran amb l'ITS.
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, quines inversions preveu que es finançaran
amb l'ITS?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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M)

P)

RGE núm. 7406/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sobrecàrrega de treball que pateixen els professionals de
salut.

RGE núm. 7409/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació sobre
el PGOU de Palma per part de la Direcció General de
Recursos Hídrics.

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

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

Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut per evitar la
sobrecàrrega de treball que pateixen els professionals de salut?

Per què es nega la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears a informar sobre el PGOU de
Palma?

Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

N)
RGE núm. 7407/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de turisme d'excessos.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera que la Llei de turisme d'excessos està resultant
eficaç?
Palma, a 14 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 7410/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels terminis del Pla d'infraestructures
d'educació.
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.
Quina valoració fa el Govern sobre el grau de compliment
dels terminis del Pla d'infraestructures d'educació?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 7408/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
ferroviaris.
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, quina valoració fa
sobre els serveis ferroviaris?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 7411/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
baixada dels 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 14 de setembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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S)

B)

RGE núm. 7412/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
sanitat pública a les Illes Balears.

RGE núm. 7236/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a exigència del grau de periodisme o comunicació
audiovisual en els llocs directius d'IB3, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, quina valoració fa de la gestió de la sanitat
pública a les Illes Balears?
Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu ha deixat d'exigir IB3 el grau de periodisme
o comunicació audiovisual en els llocs directius?
Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de setembre de 2022, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

C)
RGE núm. 7237/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissió dels "jaleos" dels pobles de
Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu no ha retransmès IB3 els "jaleos" dels
pobles de Menorca?

RGE núm. 7201/22, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a objectius de la nova direcció d'informatius,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els principals objectius de la nova direcció
d'informatius d'IB3 liderada pel periodista Xavier Garcia Tur?
Palma, a 6 de setembre de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

D)
RGE núm. 7238/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius d'IB3 Ràdio amb la nova direcció,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els objectius d'IB3 Ràdio amb la nova direcció?
Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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E)

H)

RGE núm. 7246/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
personal directiu i acreditació de català, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

RGE núm. 7265/22, de la diputada Irene Triay i
Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificacions a la graella els mesos estivals, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

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

Sr. Manresa, pot explicar el criteri pel qual a les recents
seleccions de personal directiu d'IB3 no s'ha exigit l'acreditació
d'algun nivell de català?

Quines modificacions s'han fet a la graella per adaptar-la als
mesos estivals?
Palma, a 8 de setembre de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich

Palma, a 7 de setembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
I)
F)
RGE núm. 7254/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, canvis a la graella d'IB3, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, quins canvis s'esperen a la graella amb les
incorporacions dels nous directius de la cadena?

RGE núm. 7266/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
d'audiència d'IB3 TV de l'agost, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com valora les dades d'audiència d'IB3 Televisió del passat
mes d'agost?
Palma, a 8 de setembre de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur

Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
J)
G)
RGE núm. 7264/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de continguts en producció pròpia d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

RGE núm. 7267/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
7297/22), del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris per al seguiment
i la nova programació esportiva, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

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

Quina és la previsió de continguts en producció pròpia
d'IB3 per als propers mesos?

Quins són els criteris per al seguiment i la nova
programació esportiva?

Palma, a 8 de setembre de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

Palma, a 8 de setembre de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch
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K)

A)

RGE núm. 7289/22, de la diputada Maria Esperança
Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a pressuposts 2023, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 7181/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implementació i millora dels serveis i punts de
recàrrega de vehicles elèctrics a les zones turístiques i zones
d'afluència turística, davant la Comissió d'Economia.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Quines qüestions està prioritzant per a l'ens de cara als
pressuposts de 2023?
Palma, a 8 de setembre de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

L)
RGE núm. 7290/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procés d'internalització dels serveis informatius i dels
serveis tècnics associats, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin és l'estat actual de gestió del procés d'internalització
dels serveis informatius i dels serveis tècnics associats anunciat
per al febrer de 2023?
Palma, a 8 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de setembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Atesa la Llei de canvi climàtic 10/2019 de Balears, on al
seu article 64 referit a infraestructures de càrrega de vehicles
elèctrics estableix, entre d’altres qüestions, que les
administracions públiques de les Illes Balears planificaran i
implantaran una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics adequada i suficient per al compliment dels objectius
fixats per la llei.
També recull que, a tal efecte, es fomentarà la implantació
de punts de recàrrega elèctrica en el sector privat, a més de
crear el sistema públic de gestió de recàrregues per a vehicle
elèctric a les Illes Balears MELIB, que ha de ser gestionat per
l’Institut Balear de l’Energia. El mes de juliol passat es va
actualitzar aquest servei i es va anunciar també que s’estaven
signant convenis amb els ajuntaments per tal de centralitzar el
manteniment dels punts de recàrrega.
A l’esmentada llei de canvi climàtic s’exigeix, en el seu
article 63, que les empreses de lloguer de vehicles que
substitueixin anualment més d’un 30% dels seus vehicles, al
renovar les seves flotes haurien de complir amb els
percentatges mínims d’adquisició de vehicles lliures
d’emissions establert a l’annex de la llei, que per a 2020 es
d’un 2% i un 0,6% sobre el nombre total d’unitats de la flota de
les empreses de lloguer de vehicles sense conductor; per al
2021 es d’un 4% i un 1,2% sobre el nombre total d’unitats de
la flota de les empreses de lloguer de vehicles sense conductor;
per al 2022 un 6% i un 1,8% sobre el nombre total d’unitats de
la flota de les empreses de lloguer de vehicles sense conductor;
i per a 2023 un 9% i un 2,7% sobre el total. Aquests
percentatges podien ser modificats pel Govern per decret, previ
informe del comitè d’experts per a la Transició Energètica i el
Canvi Climàtic.
Des de la Patronal BALEVAL (Associació Balear
d’Empreses de Lloguer de Vehicles amb Conductor) i
FENEVAL (Federació Nacional de Lloguer de Vehicles amb
i sense Conductor), el novembre de 2019 i el febrer de 2020
van manifestar als mitjans de comunicació la seva preocupació
respecte de si, al mateix temps que s’havia de donar
compliment a l’esmentat article, des de les administracions es
podria impulsar la instal·lació de suficients punts de recàrrega
a les illes i, en especial, a les zones turístiques, per tal de poder
donar servei a la quantitat de vehicles exigits en funció del que
estableix la llei.
D’altra banda es plantejaven altres problemes, com la
manca de producció de cotxes elèctrics adients, l’amortització
de la compra d’un cotxe elèctric amb un cost molt major, la
seva assegurança, etc.
Totes aquestes circumstàncies es van posar en coneixement
del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius en
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diverses ocasions per tal de trobar solucions, proposant entre
d’altres actuacions una moratòria per tal que les empreses de
lloguer de cotxe poguessin adaptar-se convenientment a les
exigències legals en un termini de temps raonable, petició que
va ser rebutjada pel conseller.
D’altra banda BALEVAL va presentar un estudi respecte de
les necessitats, on s’afirmava que la majoria de cotxes sense
conductor són llogats per turistes residents a hotels, que en base
als 2.847 establiments hotelers de Balears serien necessaris, per
tal que les empreses de lloguer de cotxe poguessin complir amb
el que estableix la llei, 3.905 punts de càrrega lenta, 261 punts
de recàrrega semi-ràpida i 200 de càrrega ràpida, repartits per
tot el territori balear i en relació amb les places turístiques. Per
tant, la situació de Balears era molt enfora dels objectius que
s’havia marcat el Govern i que semblava molt difícil poder
complir amb les previsions.
El passat 29 de juliol novament va sortir als mitjans, en
aquest cas al diari Menorca, que el sector del lloguer de cotxes
sense conductor denunciava que la manca de punts de recarrega
atura la implantació del cotxe elèctric. Posava de manifest les
mancances, la ineficàcia i la manca de fiabilitat del sistema de
punts de recàrrega elèctrica, i tornava a incidir especialment a
les zones turístiques.
També des del punt de vista de les empreses de transport
discrecional, molt adreçat al transport de turistes, manifesta
trobar vertaders problemes per continuar incorporant vehicles
elèctrics per la manca de punts de recàrrega, a més que des de
les administracions no hi ha ajudes per a la compra de vehicles
de més de 40.000 €, quedant per tant fora el transport
discrecional en la seva majoria.
Tampoc no facilita la qüestió que s’estableix la possibilitat
als municipis de poder començar a cobrar per les recàrregues,
o que de cada vegada els ajuntaments redueixen els incentius
per l’ús del cotxe elèctric, com per exemple la gratuïtat de la
zona blava.
Per tot això, consideram molt necessari adequar les
exigències legals als ciutadans a l’esforç de les administracions.
Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a dur a terme totes les gestions necessàries,
conjuntament amb el Govern central, la Unió Europea i d’acord
amb els consells insulars, els ajuntaments i el sector turístic, per
impulsar i accelerar de manera decidida la instal·lació del punts
de recàrrega de vehicles elèctrics, públics i privats, en especial
a les zones turístiques i zones d’interès turístic de les Illes
Balears, d’acord amb l'obligatorietat de les empreses de cotxes
de lloguer recollida a l’article 63 de la Llei de canvi climàtic,
i poder donar així resposta especialment als turistes usuaris de
vehicles de lloguer elèctrics i amb l’objectiu de poder duplicar
en el termini d’un any els punts de recàrrega disponibles a la
xarxa pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les gestions necessàries

conjuntament amb els consells insulars i els ajuntaments per
augmentar la velocitat de recàrrega dels punts, i garantir i
vetllar pel bon manteniment dels punts de recàrrega i la seva
fiabilitat.
Palma, a 5 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 7221/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament
escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura pel procediment d'urgència
Motivació del procediment d'urgència: Necessitat immediata de
millores en els protocols de detecció de l'assetjament escolar i
la detecció de les conductes suïcides en els menors. Es precisa
major implicació de l'administració i de la societat, compliment
efectiu dels protocols, implementació de millores i reforçar la
plantilla dels orientadors escolars, així com també dels
psicòlegs clínics. Situacions com la coneguda recentment en
relació a un menor de Lloseta posen de manifest la gravetat
d'aquesta qüestió. Assetjament escolar Mallorca | Denuncien un
cas de bullying a un nen d'11 anys: "Ha dit que la vida és una
merda i que no volia viure més" (diariodemallorca.es). Bullying
a Mallorca | El cas d'Izan arriba a la primera línia de la política
(ultimahora.es).
La salut mental ha guanyat protagonisme en els últims anys
a causa de l'impacte negatiu que la pandèmia de la COVID-19
ha tingut en ella. Trastorns i problemes que abans eren tabú i
s'amagaven per incomprensió o vergonya avui estan més
naturalitzats, com també ho està la necessitat de proporcionar
a les persones que ho necessitin les eines de gestió emocional
i l'ajuda professional adequades. De fet, des del Congrés dels
Diputats el nostre grup parlamentari ha proposat, en els últims
dos anys, diverses mesures de manera exhaustiva i comprensiva
per millorar l'atenció a la salut mental a Espanya, essent una de
les prioritats polítiques que hem defensat en aquesta legislatura.
Per a les persones joves aquest temps de pandèmia ha
resultat també increïblement difícil. Les persones de 18 a 34
anys són les que més han freqüentat els serveis de salut mental,
han tingut més atacs d'ansietat, més símptomes de tristesa i han
estat les persones que més han modificat la seva vida habitual
a causa d'aquesta situació.
En relació amb la infància, l'enquesta del CIS sobre els
efectes psicològics de la pandèmia mostra que el 52,2% dels
pares que han conviscut amb els seus fills menors ha percebut
canvis en la seva manera de ser. El 72,7% d'ells assegura que
aquests han mostrat "canvis d'humor" i un 30,4% "canvis en la
son". El suïcidi és ja la principal causa de mort no natural entre
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joves de 15 a 29 anys, alguna cosa que no havia ocorregut des
que es registren dades i que els especialistes relacionen amb
l'esclat de la pandèmia de la COVID-19.
Aquest impacte s'ha acarnissat també especialment amb la
infància. Els professionals sanitaris ja han advertit que les
urgències psiquiàtriques infantils s'han duplicat en el passat
2021, principalment provocades per trastorns de conducta
alimentària cada vegada més severs, casos d'ansietat, depressió,
autolesions i temptatives de suïcidi, i també de trastorns
obsessiu-impulsius, coneguts com a TOC. A més, les
temptatives de suïcidi i autolesió en població infantil i juvenil
han augmentat un 250% a causa de la pandèmia.
Amb l'arribada del nou curs escolar hem estat testimonis de
terribles notícies, com casos de nens que han decidit posar fi a
la seva vida davant la situació insostenible i l'aclaparament que
els provocava tornar a l'escola i enfrontar-se de nou a situacions
d'assetjament i discriminació. És necessari dotar de forma més
adequada al personal docent per poder detectar millor aquest
tipus de conductes i també poder activar els protocols
necessaris per derivar aquest tipus de casos als professionals
sanitaris de psicologia clínica i psiquiatria.
En moltes ocasions l'escassetat de professionals d'orientació
escolar fa que no es compti amb les eines necessàries perquè
els nens puguin sentir-se en un espai segur per compartir aquest
tipus d'experiències ni tampoc perquè la resta d'escolars puguin
donar la veu d'alarma si algun dels seus companys estan sofrint
aquest tipus d'assetjament.
Des del Grup Parlamentari Ciudadanos continuem
proposant la posada en marxa d'un pla nacional de prevenció
del suïcidi, dotat pressupostàriament de manera suficient.
L'objectiu és poder establir nous protocols més eficients i
efectius referent a això i perquè cada família i/o cada nen que
necessiti l'ajuda d'un professional per acabar amb la xacra de
l'assetjament escolar, sigui físic o en xarxes socials, pugui
comptar amb el suport i els recursos necessaris per a això. Per
desgràcia, i després de més de dos anys proposant-ho, aquest
pla encara no ha vist la llum per la negativa del Govern
d'Espanya.
Per tot l'exposat, El Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar, de manera immediata, millores en els
protocols de detecció precoç de casos d'assetjament escolar i
conductes suïcides en escolars.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar, de manera immediata, millores en els
protocols i les mesures d'actuació preventives per a les
conductes d'assetjament escolar i conductes suïcides.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les plantilles dels professionals que
realitzen les seves funcions com a orientadors escolars que
estan a la disposició dels menors i de les seves famílies, per tal
de millorar l'atenció i el servei destinat a les situacions
d'assetjament i ciberassetjament.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la plantilla de psicòlegs clínics.
5. Amb l'objectiu de disminuir la taxa de suïcidis i prevenir les
conductes suïcides, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern central a l'elaboració d'un pla nacional de prevenció del
suïcidi.
Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 7243/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actualització, millora i consolidació del programa
de viatges de l'IMSERSO, davant la Comissió de Turisme
i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.
Per tots és sabut que el programa de viatges de l’IMSERSO
és molt important per a Espanya i en concret per a les Illes
Balears; d’una banda, per la necessitat que les persones majors,
que són les que més han patit durant la pandèmia, puguin tornar
a tenir la oportunitat de gaudir-ne i per ajudar a millorar el seu
estat, i, d’altra banda, per la dinamització econòmica que
genera a tota la cadena de valor turística en temporada baixa,
la millora de l’ocupació i la desestacionalització.
Programa que a causa de la pandèmia per la COVID-19 en
primer lloc i per la immobilitat del Govern central en segon lloc
s’ha vist afectat molt negativament.
Els darrers anys s’han produït retards per diversos motius
en l’inici de la operativa. Amb els 2 anys de pandèmia la
temporada 2021-2022 també es va reiniciar tard a més del retall
del nombre de places de l’actual temporada, des de les 900.000
ofertes el 2019 fins a les poc més de 800.000 en la darrera.
Cal dir que aquestes circumstancies van provocar que tant
Menorca com Eivissa no poguessin accedir-hi el 2021.
D’altra banda, el sector turístic ha vingut demanant al
Govern central ser escoltat i fer feina conjuntament en la
recuperació i reactivació del programa dels viatges de
l’IMSERSO amb garanties i amb voluntat de continuïtat, la
qual cosa passa també per la necessària actualització de les
seves condicions econòmiques, ara més que mai amb la inflació
creixent que ha provocat que els establiments d’allotjament
hagin hagut d’abordar un increment dels costs d’operacions
d'almanco un 20%.
Lamentablement el Govern central no ha escoltat les seves
reiterades peticions i ara, el 2022, s’està posant en perill la
continuïtat dels viatges de majors amb la seva negativa a
actualitzar els preus per habitació, molt afectats per la creixent
inflació. Actualment el preu que es paga és de 23 € per cobrir
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el cost de l’allotjament amb pensió completa, aigua i vi, wifi,
animació i tots els serveis d’un hotel de quatre estrelles.
Davant la proximitat de l’inici de la nova temporada del
programa, les baixes d’establiments hotelers a acollir viatges de
l’IMSERSO i la negativa del Govern central d’actualitzar els
preus, la Comunitat Valenciana ha respost al sector i ha
anunciat una ajuda als establiments d’allotjament turístic de 5
milions d’euros per compensar el preu per estada de
l’IMSERSO amb 6 euros.
En aquest context es fa més necessari que mai redissenyar,
adaptar, reforçar i millorar urgentment les condicions
competitives i sostenibles del programa de Turisme Social de
l’IMSERSO per tal d’afrontar les properes convocatòries, per
evitar així la seva desaparició.
Cal recordar que davant els reiterats incompliments produïts
per l’executiu de Pedro Sánchez en aquest tema i sent molt
conscients de la importància d’aquest programa, el seu efecte
desestacionalitzador, la millora de l’ocupació i la dinamització
econòmica en temporades baixa i mitja, a més dels perjudicis
ocasionats als nostres majors, el Partit Popular ha presentat
diverses iniciatives per corregir les anomalies a diferents
institucions i en concret al Parlament de les Illes Balears, la
darrera el setembre de 2021.
En qualsevol cas creiem que en turisme les administracions
competents s'han d'avançar als problemes i a les situacions
desfavorables que es prevegin, per tal de prendre mesures que
donin resultat positiu per a la ciutadania. Per tant considerem
que no es pot perdre ni demorar aquest turisme tant positiu per
a Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una partida pressupostaria el 2023 per
habilitar una línia d’ajudes que serà per a una vegada i com a
tractament de xoc, per tal de compensar l’increment dels preus
per allotjament als proveïdors turístics per estades d’IMSERSO
a causa de la inflació, i poder així mantenir la viabilitat del
programa de turisme social a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central,
quant a la tramitació de les pròximes licitacions dels programes
de l’IMSERSO per part de la entitat adjudicadora, a activar i
garantir la inclusió de preus unitaris amb valors de mercat,
ajustats als costs de producció a l’actual conjuntura, preservant
paràmetres de qualitat a les ofertes dels viatges i els serveis
prestats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
garantir als nostres pensionistes, usuaris la pròxima temporada,
el manteniment i la congelació dels preus aplicats per a la
temporada 2021/2022, tenint en compte la conjuntura
inflacionista i la reducció del poder adquisitiu dels majors, les
pensions dels quals no s’incrementen al mateix ritme.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
enriquir, des del punt de vista turístic, l’oferta d'experiència de

les persones majors usuàries del programa de l’IMSERSO,
apostant pel desenvolupament de nous productes adaptats al
gust i les preferències específics d’aquest col·lectiu de població
i tenint en compte les noves tendències de la indústria turística.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
assegurar, de manera coordinada amb la cadena de valor
turística dels destins receptors de circuits de l’IMSERSO, el
compliment efectiu dels calendaris i terminis d’execució
predeterminats de cara a les següents convocatòries, corregint
els perjudicis causats a la planificació de la gestió operativa
dels operadors durant aquesta temporada.
Palma, a 7 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 7324/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
desenvolupament normatiu de la prevenció de riscos
psicosocials a l'entorn laboral, davant la Comissió de
Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.
Les condicions dels llocs de treball normalment responen a
condicions de caràcter físic (enllumenat, espais, etc. ) o bé de
caràcter purament laboral com són càrregues de feina,
distribució horària, etc. Ara bé, hem de ser conscients que les
condicions dels diferents llocs de feines també han de
respondre a aquelles necessitats específiques de totes les
treballadores i els treballadors no sols respecte de les seves
necessitats físiques sinó també de les seves necessitats
emocionals o psicosocials.
Sol dir-se que les coses més importants en la nostra vida són
invisibles, com passa amb els factors psicosocials, tan difícils
de veure i fins i tot de percebre els seus riscos, i en canvi
capaços de produir-nos danys en la salut física, mental o
emocional. Respondre a preguntes com: Quin sentit té la nostra
feina? Quin valor li donem? Em permet créixer com a persona,
com a professional? Sento que formo part d'un equip on se'm
respecta? Tinc clar quines són les meves funcions i què s'espera
de mi?
És evident que quan les condicions de treball no són adients
o presenten deficiències en determinats aspectes per dissenys
inadequats dels llocs de treball, per lideratges que no treballen
per a les persones, per sistemes d'organització i comunicació
que no responen a les necessitats, expectatives, capacitats i
actituds dels equips, entre d'altres molts aspectes, hi ha un
impacte negatiu sobre la seguretat, la salut i el benestar
emocional de les persones i esdevenen riscos psicosocials que
cal gestionar al més aviat possible i de la manera més
adequada.
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Aquests factors de caràcter psicosocial afavoreixen
l’aparició de situacions de problemes de salut mental que
repercuteixen directament o indirectament sobre l’absentisme
laboral o les baixes temporals dels i de les treballadores. Es
calcula que les persones que sofreixen situacions derivades
d’estrès, angoixes, ansietat o depressions arriben a tenir un
índex d’absentisme laboral 8 o 9 vegades més elevat que
aquells treballadors que no ho pateixen.
La situació de la pandèmia generada per la COVID-19 ha
posat damunt la taula la importància de la gestió d’emocions,
de les necessitats de les nostres persones treballadores,
empresaris i empresàries, autònoms i autònomes que han vist
com les seves condicions laborals i relacionals canviaven i calia
fer adaptacions ràpides i de difícil encaix a les situacions
personals, i ha fet palesa la necessitat d’incloure tots els
aspectes psicosocials en les actuacions per a la prevenció de la
salut laboral.
Per tot això els grups parlamentaris sotasignats presenten la
següent
Proposició no de llei

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7202/22, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de
la cambra, sobre l'informe elaborat per la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu en relació amb les menors
tutelades a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, conformement amb l'article 193 i 41.1
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent de la presidenta del Govern, davant el
Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat; i
acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
desenvolupar una normativa específica en matèria de gestió de
riscos psicosocials en l'entorn laboral, de forma similar al
realitzat amb les directives que regulen altres riscos laborals,
com són l'ús d'equips de treball, l'exposició a agents químics o
cancerígens, etc.

Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
elaborar una estratègia de Salut Mental a nivell comunitari, que
inclogui accions concretes en l'àmbit laboral i actuacions
directes en la salut psicosocials dels i de les treballadores.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a estudiar la inclusió de les patologies de salut mental derivades
del treball com a malalties professionals en el Reial decret
1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i
s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a posar a disposició de les comunitats autònomes recursos per
avançar en les accions específiques de prevenció dels riscos
psicosocials en els entorns de treball.
Palma, a 12 de setembre de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7234/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a baixada d'imposts a les Illes Balears, per la
pregunta RGE núm. 7325/22, relativa a mesures per evitar
l'arribada de pasteres a les Illes Balears.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.
5073/22 i 5557/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7179 i 7180/22, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de les sol·licitud de compareixença esmentades, de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre les
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conseqüències per a les Illes Balears de la supressió del tractat
d'amistat entre Espanya i Algèria i del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears sobre
l'informe "Bases per a una auditoria ciutadana del deute
p´ñublic de la CAIB 2015-2019", respectivament.

7395/22, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual comunica que, a partir de dia 14 de setembre
de 2022, el portaveu titular en serà el diputat Josep Ferrà i
Terrassa; i el diputat que eventualment el pot substituir serà
Miquel Ensenyat i Riutort.

Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

B)

Pròrroga del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i
l'esport de les Illes Balears.

Canvi de membre per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, a la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, a la Comissió de Salut, a la Comissió de
Medi Ambient i a la Comissió no Permanent d'Estudi en
matèria de planificació i gestió de recursos hídrics.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7376/22, presentat per tots els grups parlamentaris de la
cambra, i, conformement amb l'establert a l'article 104.2 del
Reglament del Parlament, acorda una pròrroga del termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, fins al
proper dia 29 de setembre de 2022, a les 14.00 hores.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7397/22, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual comunica que, a partir de dia 14 de setembre
de 2022, el membre d'aquest grup a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, a la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears serà el diputat Josep Ferrà i
Terrassa; i que el membre d'aquest grup a la Comissió de Salut,
a la Comissió de Medi Ambient i a la Comissió no Permanent
d'Estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics,
serà el diputat Miquel Ensenyat i Riutort.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D)
Pròrroga del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica
la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7377/22, presentat per tots els grups parlamentaris de la
cambra, i, conformement amb l'establert a l'article 104.2 del
Reglament del Parlament, acorda una pròrroga del termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, fins al
proper dia 29 de setembre de 2022, a les 14.00 hores.
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveu titular i de portaveu suplent del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

C)
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 14 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:
Vicente Marí i Torres
Josep Castells i Baró
Palma, a 14 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

BOPIB núm. 171 - 16 de setembre de 2022

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 170, de 9 de
setembre de 2022.
- Pàg. 9640. Projectes de llei, ordre de publicació.
On diu: "La Mesa acorda obrir un termini de 8 dies ( que
finalitzarà dia 18 de setembre de 2022) ..."
Hi ha de dir: "La Mesa acorda obrir un termini de 8 dies (
que finalitzarà dia 19 de setembre de 2022) ..."
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