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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
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B) RGE núm. 7508/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per a l'impuls de la mobilitat alternativa a les Illes
Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 9751
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D) RGE núm. 7549/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impost sobre béns de luxe no productius, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 9753

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 14086/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern respecte de si la comunicació realitzada pel Govern
en relació amb la COVID-19 ha tingut en compte els criteris i objectius per avançar en la normalització lingüística. 9754

B) A la Pregunta RGE núm. 14087/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a compliment de la normativa lingüística del Govern de les Illes Balears en relació amb la COVID-19. 9754

C) A la Pregunta RGE núm. 14088/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern respecte de si la comunicació realitzada pel Govern
en relació amb la COVID-19 hagués pogut ser una ocasió per fer més útil i visible la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.      
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D) A la Pregunta RGE núm. 14089/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licitud d'assessorament per part del Govern de les Illes Balears a la Direcció General de Política Lingüística sobre la
comunicació realitzada pel mateix Govern en relació amb la COVID-19. 9755

E) A la Pregunta RGE núm. 1086/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre integral de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella (7). 9755

F) A la Pregunta RGE núm. 6770/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació enfront de la COVID-19 dels professionals sociosanitaris que atenen usuaris de residències de persones en situació de
dependència i/o discapacitat. 9755

G) A la Pregunta RGE núm. 7846/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació dels projectes finançats amb l'ITS. 9756

H) A la Pregunta RGE núm. 7847/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels projectes amb l'ITS o altres fons. 9756

I) A la Pregunta RGE núm. 8114/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat de "mediació intercultural" realitzada als centres de salut i hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. 9756

J) A la Pregunta RGE núm. 9527/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat de mediació intercultural realitzada als centres, unitats bàsiques i hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. 9757

K) A la Pregunta RGE núm. 11749/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
projecte de via verda o eix cívic d'Alaró. 9757

L) A la Pregunta RGE núm. 12353/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge dels doblers recaptats per l'ecotaxa que s'han destinat el darrer any a projectes mediambientals. 9757

M) A la Pregunta RGE núm. 12759/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (3). 9758

N) A la Pregunta RGE núm. 12876/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retorn econòmic directe per illes de la celebració del concert de Los 40 Music Awards. 9758
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O) A la Pregunta RGE núm. 12877/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impacte mediàtic de l'acte de Los 40 Music Awards. 9758

P) A les Preguntes RGE núm. 13142 a 11186/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a objectius que es pretenen aconseguir el 2022 amb el programa pressupostari amb codi 714 C, a motius que expliquen
l’augment dels programes amb codi 718 A, 721 A, 723 A, 713 A, 751 B, 751 C, 761 A, 761 C en els pressuposts generals de la CAIB
per al 2022; a objectius aconseguits el 2022 amb el programa pressupostari amb codi 761 C; a motius que expliquen l’augment del
programa amb codi 572 A en els pressuposts generals de la CAIB per al 2022; a objectius aconseguits els 2021 i 2022 amb el programa
pressupostari amb codi 572 A; a motius que expliquen l’augment del programa amb codi 581 A, 591 A, 591 B, 711 A, 714 B, 714 C;
a objectius aconseguits el 2021 amb el programa pressupostari amb codi 714 C; a motius que expliquen l’augment del programa amb
codi 562 A, 562 B, 571 A, 571 B,  571 C, 571 D, 571 E, 571 F, 571 J, 571 K, 461 A, 511 B, 512 A, 521 C, 521 D, 522 A, 541 A, 542,
551 A, 561 A, 421 E, 421 F, 421 G, 421 I, 421 K en els pressuposts generals de la CAIB per al 2022. 9758

Q) A les Preguntes RGE núm. 14332 i 14333/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a professionals sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en les residències de persones grans de les Illes Balears
no vacunats en el primera pauta completa d’acord amb els grups i criteris de vacunació establerts i a professionals sanitaris i
sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en les residències i centres de dia de persones en situació de discapacitat, que han
manifestat la seva negativa a vacunar-se en la primera pauta “completa” front la COVID-19. 9759

R) A la Pregunta RGE núm. 14403/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a l'àmbit educatiu a la sisena onada de la pandèmia (1) novembre. 9759

S) A la Pregunta RGE núm. 149/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
durant aquesta legislatura amb els col·legis professionals. 9759

T) A la Pregunta RGE núm. 150/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa d'agilitació
administrativa en matèria de tramitació urbanística. 9760

U) A les Preguntes RGE núm. 154 i 155/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a antiguitat
de les places d’aparcament de l’IBAVI llogades de cadascuna de les promocions en els municipis d’Es Castell, Alaior, Ferreries i Es
Mercadal i a situació del pagament de lloguer de les places d’aparcament de l’IBAVI de cadascuna de les promocions en els municipis
d’Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal. 9760

V) A la Pregunta RGE núm. 389/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (2). 9760

W) A la Pregunta RGE núm. 407/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
assistència i trasllat de ferits de bala a l'actuació del SAMU 061 de Formentera del dijous 20 de gener de 2022. 9761

X) A la Pregunta RGE núm. 598/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
europeus rebuts per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. 9761

Y) A les Preguntes RGE núm. 1389 a 2050/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a dispositius tecnològics als centres educatius de Balears. 9762

Z) A la Pregunta RGE núm. 2174/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
de qualitat específics d'establiments comprovats per la conselleria des de 2019. 9764

AA) A la Pregunta RGE núm. 2175/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans de modernització posats en marxa per la Conselleria de Turisme des de 2015. 9764

AB) A la Pregunta RGE núm. 2540/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de
la Conselleria d'Educació amb la Rafa Nadal International School. 9765

AC) A la Pregunta RGE núm. 4079/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
pediatria al CS de Ponent d'Andratx. 9765

AD) A la Pregunta RGE núm. 4366/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
planificació i programació de les contractacions dels professionals sanitaris per a la temporada d'estiu a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera. 9765

AE) A la Pregunta RGE núm. 4368/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Àrea d'Hemodinàmica a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 9766
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AF) A la Pregunta RGE núm. 4567/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interins
a la Conselleria d'Educació i Formació Professional. 9766

AG) A les Preguntes RGE núm. 4960 a 4966/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a procediment internalització a l’EPRTVIB (1 a 4) i a superàvit resultant dels comptes de l’exercici pressupostari del 2021
EPRTVIB IB3. 9766

AH) A la Pregunta RGE núm. 4988/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps
de servei cessats en els diferents hospitals públics de les Illes Balears. 9767

AI) A la Pregunta RGE núm. 4989/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renúncies de caps de servei, caps de secció i facultatius especialistes d'àrea en els diferents hospitals de les Illes Balears. 9767

AJ) A les Preguntes RGE núm. 5039 a 5063/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a atenció a la diversitat (I a XXIII). 9767

AK) A la Pregunta RGE núm. 5047/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aules digitals. 9767

AL) A la Pregunta RGE núm. 5141/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (1). 9768

AM) A la Pregunta RGE núm. 5142/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (2). 9768

AN) A la Pregunta RGE núm. 5144/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa "Amb tots els sentits" (4). 9768

AO) A la Pregunta RGE núm. 5177/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova estació de bombeig del municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca). 9768

AP) A la Pregunta RGE núm. 5178/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora de Ferreries (1). 9768

AQ) A la Pregunta RGE núm. 5179/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora de Ferreries (2). 9768

AR) A la Pregunta RGE núm. 5181/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes presentats per promotors locals al Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d'agost de 2021. 9768

AS) A la Pregunta RGE núm. 5182/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes "Menorca Smart Green Island". 9769

AT) A la Pregunta RGE núm. 5183/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Menorlac. 9769

AU) A la Pregunta RGE núm. 5184/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte d'economia digital i innovació tecnològica (en el marc Fòrum Menorca Illa del Rei). 9769

AV) A la Pregunta RGE núm. 5197/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
tasques de les embarcacions per a la protecció de la posidònia en el litoral de Formentera. 9769

AW) A la Pregunta RGE núm. 5198/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans tècnics
i humans que havia de posar en marxa l'empresa guanyadora del lot de Formentera quant a la protecció de la posidònia. 9769

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7422/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2021. 9769

B) RGE núm. 7550/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència, Sr. Josep Lluís Riera i Moll sobre les mesures recollides en l'Informe preliminar de la Comissió
de Peticions del Parlament de la Unió Europea després de la recent visita per part de la missió parlamentària, en relació als casos
d'abusos a menors tutelats per les administracions de les Illes Balears; la informació facilitada pel Fiscal Delegat de la Secció de Menors
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de les Illes Balears, Sr. Díaz Cappa, en relació amb els delictes comesos per menors; l'Informe de l'estat de la pobresa a les Illes Balears
de 2021 elaborat per l'EAPN; i el contingut del IV sobre assetjament escolar i ciberbullying elaborat per la Fundació ANAR. 9770

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2443/22. 9770

B) Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE núm. 5947/22. 9770

C) Retirada de l'escrit RGE núm. 7661/22. 9770

D) No-creació de la Comissió no permanent per a la realització del seguiment de l'execució i del compliment de les mesures
proposades a l'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu en relació amb les menors tutelades per part del Govern de
les Illes Balears i del Consell de Mallorca (escrit RGE núm. 7256/22, complementat amb l'escrit RGE núm. 7354/22). 9770

4. INFORMACIONS

A) Vint-i-tresena 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. 9771
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2743/22,
relativa a pagesia al límit, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a promoure i modificar la legislació que ha de fer
possible un mercat amb preus justos, transparents i
equitatius per a la pagesia:

a) Dotar d'una quota de mercat per a la posició de
domini. 

b) No permetre la revenda a pèrdues.
c) Deixar de vulnerar el dret europeu en la regulació de

la cadena alimentària. 
d) Regular les llotges i els observatoris per a totes les

produccions amb mecanismes públics d'informació
comercial obligatòria, estadísticament representatius i
subjectes al secret estadístic. 

e) Dotar dels mitjans suficients els organismes
competents en fer complir la legislació de la cadena
alimentària.

f) Adoptar les millors eines dels altres estats membres
de la Unió Europea. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la normativa fiscal, social i econòmica
per pal·liar el fort encariment dels costos de producció: 

a) Aplicació de l'IVA reduït per a tots els béns i serveis
necessaris per a la producció d'aliments que no el tenen.

b) Adequació dels mòduls de l'IRPF i l'increment de les
despeses de difícil justificació.

c) Desenvolupament de la doble tarifa elèctrica. 
d) Aplicació del mínim de gravàmens fiscals del països

de la Unió Europea al gasoil professional agrari. 
e) Cotització social per la mà d'obra adequada a les

especialitats del sector.
f) Adequació de la reforma laboral a les peculiaritats de

l'eventualitat al camp.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a adaptar el Pla estratègic de la PAC de l'Estat
espanyol per assegurar la viabilitat de la renda i la
resiliència de la pagesia professional i dels sectors socials
del món rural: 

a) Reducció de la franquícia en la figura d'agricultor
actiu i aplicació íntegra als grups empresarials.

b) Ús íntegrament dels mecanismes pal·liatius per a la
pagesia professional afectada per la convergència negativa. 

c) Eliminació de les obligacions addicionals a la
condicionalitat. 

d) Incorporació de deduccions fiscals pels sobrecostos
i lucres cessants no compensats íntegrament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a recuperar el principi de preferència comunitària per
incorporar la reciprocitat normativa a les negociacions
comercials amb països tercers en matèria agroalimentària. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aportar la partida pressupostària necessària per tal
que les explotacions agràries puguin fer front a l'augment de
preu dels cereals i pinsos, aquesta partida l'haurien de
gestionar els governs autonòmics i no haurien de comptar
pel còmput de minimis.

A la seu del Parlament, 13 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2774/22,
relativa a reclamació de mesures urgents per alleujar la
situació insostenible de pescadors i armadors, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a estudiar mesures urgents que
serveixin per alleujar la situació a la deriva dels costos
d'explotació que viuen els pescadors de les Illes Balears,
mesures addicionals com ha sol·licitat el sector relatives a
les bonificacions de les cotitzacions a la Seguretat Social,
els préstecs bonificats, la supressió de les taxes portuàries,
la reducció de l'IVA sobre el peix i el marisc o les ajudes a
la paralització temporal a causa de circumstàncies
excepcionals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a actuar amb la major celeritat i
agilitat davant la situació d'emergència actual facilitant la
interacció entre el sector pesquer, els representants de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de Balears i ell mateix per
poder evitar la interrupció en el subministrament de
productes pesquers. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a defensar davant l'OMC i la UE la
vigència de les actuals subvencions a la compra de
combustible, imprescindible perquè la flota pesquera es
mantingui operativa.

A la seu del Parlament, 13 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-148.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-149.pdf#page=37
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Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre la condemna al Govern
per manca d'abstenció del director de l'Ibsalut en un procés
de selecció de funcionaris on participà la seva filla (RGE
núm. 5951/22).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 2 d'agost de 2022, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears, del director general de Prestacions i Farmàcia, del
gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, de la directora de l'Àrea de Coordinació
Administrativa del Servei de Salut, del subdirector i de la
subdirectora de Gestió de Personal, del cap de Gabinet i de la
cap de Premsa de la conselleria i de l'assessor, informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 21 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 de la

ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears
(RGE núm. 2804/22).

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 12 de juliol
de 2022, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
indicat.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits

establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient del Servei de Salut
de les Illes Balears 3600 SSCC PA 331/22 (obres per a la
construcció de l'edifici B i la demolició d'edificis de la
parcel·la A i la seva urbanització del nou complex
sociosanitari de Son Dureta) (RGE núm. 6768/22).

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en sessió
extraordinària de dia 16 d’agost del 2022, es pronuncià sobre
la sol·licitud esmentada a l'enunciat, i adoptà la declaració que
es transcriu:

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts declara
l’exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents a l’expedient del Servei de Salut de les Illes
Balears 3600 SSCC PA 331/22 (Obres per a la construcció
de l’edifici B i la demolició d’edificis de la parcel·la A i la
seva urbanització del nou complex sociosanitari de Son
Dureta), en els termes exposats a l’informe de la Direcció
General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors de dia 26 de juliol de 2022.

A la seu del Parlament, 16 d'agost de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7548/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la
implantació de la LOMLOE, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 6980/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari 
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6980/22, relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la
implantació de la LOMLOE, la moció següent.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-149.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-168.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=9
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Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar durant el curs 2022-2023 amb les
qualificacions numèriques i entrega de butlletí de notes cada
tres mesos per al coneixement adequat del progrés
d’aprenentatge de l’alumnat, atesa la falta de formació als
docents i la falta d’informació a les famílies.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a dictar una nova resolució, que modifiqui
l’aprovada en data 8 de setembre, que flexibilitzi el període
d’implantació dels criteris d’avaluació LOMLOE, així com la
seva revisió, per tal que els docents, ara angoixats, comptin
amb temps suficient per formar-se i introduir al programa
GESTIB els estàndards d’aprenentatge, el percentatge a avaluar
per a cada competència i d’altres.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a la realització d’un pla per a la climatització de
tots els centres públics i concertats de les Illes amb la seva
respectiva dotació pressupostaria, vinculat a l’eficiència
energètica i a la seva solarització.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a revisar el compliment efectiu i l’eficàcia del
Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament
escolar de les Illes Balears de cara a la seva millora; així com
a dotar de recursos l’Institut per a la Convivència i l'Èxit
Escolar per a la posada en marxa d’un pla de prevenció i
sensibilització contra l’assetjament escolar que impliqui, entre
d’altres, la formació específica a tots els docents per a la seva
prevenció i detecció.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i la Conselleria de Salut a col·laborar i coordinar
accions conjuntes, com la formació a docents, amb recursos
suficients al pla de prevenció contra el suïcidi, i a poder actuar
adequadament per detectar el més aviat possible qualsevol
problema de salut mental de l’alumnat incloent les addiccions
i amb especial atenció a l’adolescència.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació que el transport escolar adaptat per a nins amb
necessitats especials i discapacitat compti amb les condicions
necessàries tals com: vehicles amb aire condicionat, que els
trajectes en cap cas no superin una hora, que arribin a totes les
rutes i que els monitors de suport comptin amb una formació
prèvia adequada.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a incrementar, segons les peticions dels centres tant
públics com concertats, el nombre de ATE, ADE i PT per als
nins amb necessitats especials amb l’objectiu d’una correcta
atenció a la diversitat per a tot l’alumnat, tant per a una
educació inclusiva de qualitat com per als centres d’educació
especial.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a incrementar i reforçar, a tota l’etapa d’educació
infantil 0-3, el personal de suport als nins amb necessitats
educatives greus de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7328/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
de docents anunciades per al curs 2022-2023 (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.

De les més de 16.000 places de docents anunciades per al
curs 2022-2023, quantes corresponen a places que es jubilaran
durant el curs actual? Se sol·licita el quadre explicatiu per edats
de jubilació.

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

B)
RGE núm. 7329/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
de docents anunciades per al curs 2022-2023 (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.

De les més de 16.000 places de docents anunciades per al
curs 2022-2023, quantes corresponen a contractacions parcials?
Se sol·licita el quadre de personal docent que treballa per hores
i el desglossament per jornades i hores setmanals.

Palma, a 12 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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C)
RGE núm. 7330/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
de docents anunciades per al curs 2022-2023 (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.

De les més de 16.000 places de docents anunciades per al
curs 2022-2023, quantes corresponen a substitucions?

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

D)
RGE núm. 7510/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borses de
treball de GSAIB (I).

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

Quantes borses de treball s'han publicat i estan en
funcionament a l'empresa pública GSAIB? Especificau l'any de
convocatòria i la categoria professional.

Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 7511/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borses de
treball de GSAIB (II).

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

Quants contractes laborals ha subscrit GSAIB des de la seva
creació? Especificau la data i la via d'accés: si s'han subscrit per
subrogació, per borsa de treball, a través del SOIB o per
qualsevol altre procediment.

Palma, a 14 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 7516/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A data 15 de setembre de 2022, quina és la llista d'espera
per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per
a places a centres de dia a Palma?

Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 7517/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Eivissa.

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

A data 15 de setembre de 2022, quina és la llista d'espera
per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per
a places a centres de dia a Eivissa?

Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 7518/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Formentera.

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

A data 15 de setembre de 2022, quina és la llista d'espera
per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per
a places a centres de dia a Formentera?

Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 7519/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Mallorca.

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

A data 15 de setembre de 2022, quina és la llista d'espera
per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per
a places a centres de dia a Mallorca?
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Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 7520/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Menorca.

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

A data 15 de setembre de 2022, quina és la llista d'espera
per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per
a places a centres de dia a Menorca?

Palma, a 16 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 7521/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a deficiències en
la promoció de 54 pisos de l'IBAVI a Inca (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.

Segons recull la premsa sobre la promoció de 54 pisos de
l'IBAVI  a Inca, situats al carrer del Canonge Sebastià Garcias
Palou, propietat de l'IBAVI, en declaracions públiques han
anunciat que no es cobressin els lloguers als usuaris a causa de
les deficiències detectades a les finestres.

Qui assumirà aquestes mensualitats?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 7522/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a deficiències en
la promoció de 54 pisos de l'IBAVI a Inca (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.

Segons recull la premsa sobre la promoció de 54 pisos de
l'IBAVI  a Inca, situats al carrer del Canonge Sebastià Garcias
Palou, propietat de l'IBAVI, en declaracions públiques han
anunciat que no es cobressin els lloguers als usuaris a causa de
les deficiències detectades a les finestres.

Es pensa reclamar i utilitzar els avals de l'empresa
constructora perquè es faci càrrec de les mensualitats dels
usuaris que deixaran de lagar?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 7524/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

7555/22), del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a transport ferroviari en horari nocturn.

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.

Ha valorat i analitzat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
la implantació de trens nocturns, com a mínim, els caps de
setmana?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

N)
RGE núm. 7525/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

7555/22), del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'aparcaments dissuasius creats a les estacions de
tren entre 2019 i 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.

De juny de 2019 a setembre de 2022, quants aparcaments
per a cotxes ha creat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a
les estacions de tren? Ens pot desglossar aquest nombre
indicant quants aparcaments a cada estació?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 7526/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

7555/22), del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió de contractació de nou personal per al servei
públic de tren per als anys 2022 i 2023.

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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Quina previsió de contractació de nou personal per al servei
públic de tren per als anys 2022 i 2023 té la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 7527/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

7555/22), del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a actuacions planificades per augmentar el nombre de
vagons dels trens.

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.

Quines actuacions té planificades la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge per als anys 2022 i 2023 per poder
augmentar el nombre de cotxes (vagons) dels trens, a fi i efecte
de poder transportar més passatgers?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 7529/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a controls del compliment dels plecs de
contractació dels contractes de transport escolar.

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.

Durant els anys 2020, 2021 i 2022 quantes inspeccions i
controls ha realitzat la Conselleria d'Educació per garantir que
es compleixen els plecs de contractació dels contractes de
transport escolar?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

R)
RGE núm. 7530/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a incompliment dels plecs de contractació dels
contractes de transport escolar.

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.

Durant els anys 2020, 2021 i 2022 quantes expedients
sancionadors i revocacions de contracte ha tramitat la
Conselleria d'Educació per incompliment dels plecs de
contractació dels contractes de transport escolar?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 7531/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de denúncies presentades per
incompliment dels plecs de contractació dels contractes de
transport escolar.

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.

Durant els anys 2020, 2021 i 2022 quantes denúncies,
queixes o comunicacions s'han presentat en relació amb
possibles incompliments de contractes davant la Conselleria
d'Educació per incompliment dels plecs de contractació dels
contractes de transport escolar?

Palma, a 16 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

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 21 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7630/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a transferència de competències en matèria de
costes i litoral.

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 l'incompliment
sistemàtic de l'Estatut per part de l'Estat en la transferència de
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competències a les Balears com, per exemple, en matèria de
costes i litoral?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 7631/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a transport gratuït per als alumnes de
batxiller i formació professional.

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

Sr. Conseller, ja ha habilitat el Govern el transport gratuït
per als alumnes de batxiller i formació professional, com es va
comprometre amb El Pi ara fa un any?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 7635/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la IA
(Intel·ligència Artificial) a les Illes Balears.

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

Sr. Conseller, com valora el Govern les possibilitats que la
seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la IA
(Intel·ligència Artificial) s'estableixi a les Illes balears, en cas
de presentar candidatura?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 7636/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de precarietat dels Serveis d'Urgència d'Atenció
Primària (SUAP).

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, quina resposta ha donat la direcció del
Servei de Salut a les demandes i denúncies dels professionals
sanitaris que presten servei al SUAP?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 7637/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mobilitat 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, considera que la majoria dels ciutadans
valoren positivament la mobilitat a Balears?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 7638/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a aplicació del 25% d'ensenyament en espanyol.

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. March, pensa aplicar un mínim del 25% d'ensenyament
en espanyol, tal i com han començat a reclamar els pares?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

G)
RGE núm. 7639/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
exigència dels socis del Govern sobre la pujada de l'impost
de turisme sostenible (ecotaxa).

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, acceptarà l'exigència dels seus socis del
Govern sobre la pujada de l'impost de turisme sostenible?
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Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 7640/22, del diputat Jesús Sanz i Igual, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserves marines a les
aigües pitiüses.

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, en relació amb les reserves marines a les
aigües pitiüses, tenen pensat declarar alguna zona més com a
reserva marina per augmentar la seva protecció?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
Jesús Sanz i Igual

I)
RGE núm. 7641/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a justificació de la
subvenció de 500.000 euros al Reial Mallorca.

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.

Com es justifica finançar amb càrrec al pressupost
autonòmic una subvenció de 500.000 euros al Reial Mallorca?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 7642/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament del programa de l'IMSERSO.

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 conseller de Turisme de com s'està
desenvolupant el programa de l'IMSERSO?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 7643/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització d'IB3.

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.

En quina situació es troba el procés d'internalització d'IB3?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 7644/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, 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, 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 Turisme, creu en la promoció turística?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

M)
RGE núm. 7645/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
de salut a les Illes Balears.

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

Sra. Consellera de Salut, se sent satisfeta amb les actuals
dades de salut a les Illes Balears?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

N)
RGE núm. 7646/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que han quedat enrere en política social.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Afers Socials, considera que no han deixat
ningú enrere amb la seva política social?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 7647/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que han quedat enrere en educació.

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 d'Afers Socials, considera que no han deixat
ningú enrere amb la seva política educativa?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 7648/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han quedat enrere en política 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.

Sra. Consellera d'Afers Socials, considera que no han deixat
ningú enrere amb la seva política d'habitatge?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 7649/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petites
i mitjanes empreses que es queden enrere.

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 d'Hisenda, considera que no estan quedant
enrere les petites i mitjanes empreses?

Palma, a 21 de setembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 7650/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han quedat enrere.

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, de veritat pensa que no s'ha deixat ningú
enrere?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7373/22, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de
l'equivalència als professors interins de Formació
Professional, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de
data 23 de desembre de 2021, aprova la convocatòria pública
per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents
amb la finalitat de cobrir, a totes les Illes, vacants i
substitucions de totes les especialitats o funcions a centres
públics d'ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears per al curs 2022-2023. Aquesta resolució és
notòriament diferent a totes les que l'han precedit des de la
Resolució 7 d'abril de 2016, BOIB de 12 d'abril, en relació amb
els requisits per poder participar i ser admès a la borsa
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correlativa al cos de docent dels professors tècnics de formació
professional.

La diferència gravita que la Resolució de 2021 no té en
compte ni incorpora l'equivalència prevista a l'article 13.3.a)
del Reial Decret 276/2007, pel qual s'aprova el Reglament
d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos
docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es
refereix la disposició transitòria 17 de l'esmentada llei;
equivalència que consisteix que les persones que tenguin el títol
de tècnic superior o de tècnic especialista poden accedir al cos
de professors tècnics de formació professional “quan el titulat
hagi exercit com a professor interí en centres públics de l'àmbit
territorial de l'administració convocant, en l'especialitat docent
a la qual pretén accedir i durant un període mínim de dos anys
abans del 31 d'agost de 2007”.

La Llei orgànica 3/2020, de modificació de la Llei orgànica
2/2006, d'Educació, ha modificat preceptes relacionats amb la
qüestió comentada. Ara bé, aquests canvis el que fan és
refermar el règim d'equivalència i determinar que mentre no
existeixi un nou desenvolupament reglamentari resulta
plenament aplicable allò que estableix el Reial Decret
276/2007, d'aquí que la immensa majoria de les comunitats
autònomes en les seves respectives resolucions de convocatòria
pública hagin mantingut el règim d'equivalència assenyalat.

Atès que l'eliminació del règim d'equivalència a les Illes
Balears perjudica greument un grup d'empleats públics que fa
anys que vénen exercint la docència pública i que estan a les
portes de la seva jubilació.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a modificar la Resolució de la directora general de
Personal Docent de data 23 de desembre de 2021 que aprova
la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a
funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes
les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o
funcions a centres públics d'ensenyament no universitari
dependents de la Conselleria d'Educació i Formació
Professional del Govern de les Illes Balears per al curs
2022-2023, a fi i efecte que s'incorpori el reconeixement de
l'equivalència per als professors interins de formació
professional d'acord amb l'article 13.3.a) del Reial Decret
276/2007. En cas que no es pugui modificar la Resolució s'insta
la Conselleria d'Educació a establir el mecanisme jurídic que
permeti el manteniment del règim d'equivalència i que les
persones que es troben en aquesta situació puguin continuar
exercint l'activitat docent als centres públics o es puguin
reincorporar a l’activitat docent.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a adoptar les decisions i els acords necessaris per
mantenir o reincorporar als professors interins de formació
professional que tenguin equivalència d’acord amb l’article
13.3.a) del Reial Decret 276/2007 i que hagi quedat afectada la
seva continuïtat per la Resolució de la directora general de
Personal Docent de data 23 de desembre de 2021.

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 7508/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a mesures per a l'impuls de la mobilitat alternativa
a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

La Setmana Europea de la Mobilitat és l'acte principal de la
campanya de promoció de la mobilitat urbana sostenible
desenvolupat per la Comissió Europea i l'objectiu fonamental
n'és fomentar els canvis de comportaments i nous hàbits
favorables a la mobilitat activa, el transport públic i altres
solucions netes i intel·ligents. Entre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible promoguts per l'ONU en
destaquen tres, directament amb la mobilitat: l'11, el 12 i el 13.

El vehicle privat és, des de fa dècades, el principal mitjà de
transport a Balears i, encara que s'hagin posat en marxa algunes
iniciatives per promoure el transport públic, han acabat
resultant, sens dubte, insuficients. Això és el que fa necessari
un esforç major per part de les administracions públiques.

Resultarà prioritari conèixer la veritable demanda real quant
a transport públic en horari nocturn. Per això es proposa la
realització d'una prova pilot que permeti conèixer i analitzar la
necessitat de trasllats en aquest horari.

D'altra banda, el foment del transport públic passa també
per la conservació i el manteniment en estat òptim dels nuclis
que interrelacionen les diferents línies. Pensem concretament
en l'Estació Intermodal de Palma, en la qual conviuen
autobusos interurbans, línies de metro i trens, i que necessita
urgentment una sèrie de millores. Així, des del Grup
Parlamentari Ciudadanos demanem al Govern que actualitzi i
millori les seves instal·lacions, elevant les inversions en
conceptes de manteniment, neteja, seguretat i accessibilitat;
oferint a aquest bescanviador el tracte que mereix com a
epicentre del transport públic a l'illa de Mallorca.

En una societat digital com l'actual, és incomprensible que
els ciutadans de Balears no puguin consultar d'una manera
senzilla i accessible les rutes, els horaris i les línies de transport
públic.

A Ciudadanos som conscients que tot avanç en matèria de
mobilitat porta aparellada una important inversió. Per això,
creiem fonamental no deixar passar l'oportunitat que presenten
els fons europeus per avançar en els objectius de
descarbonització i poder complir amb els de desenvolupament
sostenible als quals s'han compromès tant Espanya com les Illes
Balears. És important destacar que els ajuntaments de les Illes
necessiten tot el suport possible per intensificar la seva aposta
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pel transport públic i els mitjans de transport més nets i
eficients. La resta d'administracions públiques han d'ajudar-los
en l'elaboració de projectes susceptibles de rebre finançament
europeu.

En resum, des del nostre Grup Parlamentari apostem, sense
fissures, per una mobilitat sostenible i adaptada a les necessitats
dels ciutadans, per això considerem fonamental incorporar l'ús
del transport públic a la vida quotidiana des de les edats més
primerenques, millorar les infraestructures existents i aprofitar
totes les oportunitats financeres per avançar cap a un
desenvolupament sostenible dels espais urbans.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Ciudadanos es
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla pilot de transport públic
nocturn els caps de setmana i vespres de festiu relatiu a:

a. Línia nocturna de la T2 i T3 de tren.
b. Línia nocturna amb el recorregut de la L123, que en
l'actualitat només està activa en temporada estival.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al desenvolupament d'una aplicació per a dispositius
mòbils que permeti a l'usuari consultar de manera unificada la
informació relativa al transport públic de les Illes Balears
(horaris, tarifes, línies), i a l'estudi de la possibilitat de
finançar-ho a través de Fons Europeus.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar porta-bicis en les línies troncals dels
autobusos interurbans amb l'objectiu de fomentar la
intermodalitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar la normativa autonòmica del servei públic
del taxi i a impulsar la creació d'una aplicació mòbil
autonòmica per a la petició de taxis que incorpori totes les
emissores interessades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar la regulació del sector VTC de Balears i
abordar-lo de manera consensuada entre el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els representants del sector.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar definitivament l'ampliació del servei de tren
fins a Alcúdia, vinculant la possibilitat de finançar-lo amb la
disponibilitat de Fons Europeus.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un sistema d'autobús llançadora que
connecti el municipi d'Alcúdia amb l'estació de tren de Sa
Pobla.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la inversió en el manteniment, la neteja, la
seguretat i l'accessibilitat de l'Estació Intermodal de Palma.

Palma, a 15 de setembre de 2021
El diputat

Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 7515/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de
malalties professionals, 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
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.

Millorar les condicions laborals de tothom és una necessitat
i ha de ser una prioritat anar incorporant les eines necessàries
perquè cada vegada l’ocupació sigui més digna i assoleixi els
mínims establerts per la Organització Internacional del Treball
(OIT).

Ara, des del Govern de l’Estat s’ha fet una passa endavant
en la millora de les condicions laborals de les treballadores de
la llar, que facilita la seva dignificació i la seva visibilització.

El Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la
millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les
persones treballadores al servei de la llar, en la seva disposició
addicional quarta, ha previst la creació d'una Comissió d'Estudi
l'objectiu de la qual és la inclusió de la perspectiva de gènere
en el quadre de malalties professionals regulat 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,
a l' efecte que s' identifiquin i es corregeixin les deficiències
que existeixen en l' àmbit de la protecció davant les malalties
professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per
dones.

Com bé sabem, la integració de la perspectiva de gènere en
la prevenció de riscos laborals és fonamental per garantir
l'efectiva protecció de la salut de les dones treballadores. Les
dones perquè es veuen afectades de diferent forma que els
homes respecte dels riscos laborals, així com per
circumstàncies directament relacionades amb el fet de ser dona
com una major precarietat laboral, doble jornada i doble
càrrega de treball, segregació vertical i horitzontal del mercat
de treball, etc. Totes aquestes circumstàncies han d’estar
analitzades i corregides per poder arribar a una major protecció
i una millor prevenció dels riscos laborals.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa
del Govern de l’Estat de creació d’una comissió d'estudi per
avaluar la necessitat d'integrar la perspectiva de gènere en el
quadre de malalties professionals.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè, d'aquesta comissió d'estudi, en formin part les
comunitats autònomes, mitjançant els seus òrgans de caràcter
científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè inclogui en el quadre de malalties professionals les
patologies de les extremitats superiors patides per les
cambreres de pisos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè la integració de la perspectiva de gènere assoleixi també
els protocols de vigilància de la salut que han de ser aplicats en
l'àmbit de la salut laboral d'acord amb el Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció.

Palma, a 15 de setembre de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

D)
RGE núm. 7549/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a impost sobre béns de luxe no
productius, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Les darreres crisis han evidenciat que la distribució de la
riquesa i de la renda són cada vegada més desiguals. Els
impostos són l'instrument essencial per obtenir els recursos
necessaris per sostenir els serveis públics i, a la vegada, han de
ser una eina eficient de redistribució de la riquesa i han de
servir com a instrument per atendre els principis i les finalitats
socials, que inclouen el dret a la propietat.

Mentre el cost dels productes bàsics i la inflació augmenten
com mai en les darreres dècades, segons ha publicat Oxfam
amb motiu de la reunió de DAVOS el 2022, la riquesa dels
milmilionaris dels sectors de l'alimentació i l'energia augmenten
en mil milions cada dos dies. De fet, la riquesa dels
milmilionaris va augmentar més durant els vint-i-quatre mesos
de la pandèmia que durant els vint-i-tres anys compresos entre
el 1987 i el 2010. Aquests, acumulen el 13,9% del PIB
mundial, el triple de l'any 2000 que era del 4,4%. I no perquè
siguin més intel·ligents o treballin més de valent, sinó gràcies
a la privatització i els monopolis, aprofitant la desregulació i la
vulneració dels drets de les persones treballadores mentre
amaguen els doblers a paradisos fiscals massa vegades amb la
complicitat dels governs.

Quasi un milió de persones pot caure en la pobresa extrema
el 2022, al mateix ritme que la pandèmia ha anat creant un nou

milmilionari cada 30 hores. La pandèmia i ara l'astronòmic
augment de la inflació i dels preus dels aliments i l'energia ha
suposat i, malauradament suposa, un període de bonança.
Mentrestant, s'ha produït un retrocés molt significatiu en els
progressos de les darreres dècades en la lluita contra la pobresa
extrema. Cada dia més persones s'enfronten a un augment
insostenible del cost de la vida.

Segons dades del Banc d'Espanya, entre els anys 2002 i
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el patrimoni
en un 45%, mentre que el 25% de les llars més pobres el va
reduir en un 5%. Aquesta elevada desigualtat en la riquesa
justifica la utilització d'instruments fiscals per reduir-la, evitant
penalitzar el creixement econòmic.

Segons han calculat els tècnics del Ministeri d'Hisenda
(Gestha) a partir de les estadístiques de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, a l'àmbit estatal, el 10% dels rics ha
ingressat 1,63 vegades per sobre del 40% dels pobres. La
Comunitat de Madrid lidera el rànquing de desigualtat amb un
2,18% i les Illes Balears són la segona comunitat on hi ha més
desigualtat entre rics i pobres en el 2020, el 10% dels ciutadans
més rics varen ingressar 1,77 vegades més que el 40% més
pobre.

Si miram els darrers deu anys, la desigualtat ha augmentat
un 4,1% a les Illes Balears, un percentatge que encara supera
la mitjana estatal, on Madrid lidera el rànquing amb un 5,5% i
on Múrcia supera les Illes amb un augment d'un 4,5%.

Tot i la recuperació econòmica des de la crisi de 2008 i de
2022, després de la pandèmia, el que és cert és que una millora
en l'ocupació (en termes de més feina) no té per què anar
relacionada amb una millora de la desigualtat. Malauradament,
les nostres illes en són un exemple. Si hi ha feina, però aquesta
és molt precària, la desigualtat continuarà existint amb el perill
de tornar-la estructural si no s'actua, cosa que s'haurà de tenir
present en el context de la postpandèmia de la COVID-19 i la
inflació superior al 10% dels preus actuals.

Si, a més, hi afegim la superpoblació i els índexs de pressió
humana, massificació (el maig de 2022 s'han superat les xifres
de l'agost de 2010), la saturació territorial i els problemes de
mobilitat, ens trobam davant un escenari que requereix prendre
mesures de diversa índole.

Pel que fa a l'àmbit tributari, no és fàcil assolir finalitats
redistributives i, alhora, de decreixement econòmic, perquè són
objectius força incompatibles en un mateix impost. Els
impostos redistributius acostumen a reduir el creixement
econòmic potencial i, per contra, els impostos més eficients
solen ser regressius.

Un impost sobre actius no productius permet conjugar els
dos objectius. D'una banda, es graven de manera progressiva
els actius no productius que estan en mans de persones
jurídiques, la qual cosa permet aconseguir un cert nivell
redistributiu en sotmetre a una major pressió fiscal les persones
jurídiques que tenen un major volum d'actius improductius.
D'altra banda, un impost d'aquest tipus és eficient perquè pot
incentivar un ús més productiu dels actius.

També l'objectiu és fer front així a l'elusió fiscal i al frau
fiscal d'alguns propietaris que en alguns casos no ho posen al
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seu nom, sinó al de les empreses, per no tributar a l'impost de
patrimoni. No es tracta doncs d'un gravamen només per
recaptar sinó que pretén penalitzar fiscalment l'ús de recursos
de les empreses per adquirir actius no productius per al lleure
o el luxe. La destinació a usos privats dels actius, la titularitat
dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no
estan afectes a activitats productives, és una pràctica elusiva i
insolidària que genera pèrdua de recaptació, greus iniquitats
horitzontals i verticals i una pèrdua d'eficiència econòmica. Per
tant, els poders públics tenen l'obligació d'eliminar els estímuls
a aquesta mena de pràctiques.

Considerant que a les Illes Balears la utilització privada dels
béns de luxe es percep com una pràctica habitual en un sector
econòmic elevat des de MÉS per Mallorca consideram oportú
estudiar la implantació d'un impost sobre actius no productius
per les raons d'interès general i gravar els actius no productius
de les persones jurídiques amb la finalitat de desincentivar les
possibles estratègies d'elusió fiscal, millorar l'eficiència en la
utilització d'aquests actius de contingut econòmic i contribuir,
en part, a una certa redistribució.

El Parlament de Catalunya el 2017 va aprovar una llei
pionera en aquest sentit que fixa una taxa progressiva d'entre un
0,21 i un 2,75%, per a bases impositives superiors als 10,6
milions d'euros, sobre aquests actius considerats
"improductius". L'impost es va aprovar al Parlament l'abril de
2017, però es va recórrer i el Tribunal Constitucional va ser qui
en va suspendre l'aplicació i posteriorment la va declarar
constitucional.

Hauran de tributar les societats (no les persones físiques),
sent el fet imposable la tinença per part dels subjectes passius
de determinats actius no productius situats a les Illes Balears
com les propietats luxoses que estiguin en mans d'una empresa
i no siguin necessàries per a la seva activitat: habitatges,
vehicles de més de 200 cavalls, embarcacions destinades a l'oci,
aeronaus, obres d'art i joies quedant exempts els béns d'ONG
i fundacions destinats a fins no lucratius.

Coincideixen tres objectius més enllà de l'import de
recaptació, que seria ideal que fos zero, voldria dir que ja s'està
tributant per l'impost de patrimoni tot allò que pertoca i, que
ningú no busca trampes per la porta del darrere o sistemes que
potser tenen cobertura legal, però no compleixen l'esperit de
l'impost de patrimoni. La redistribució de la riquesa amb un
impost progressiu i autonòmic, impedir que les empreses
eludeixin el pagament d'impostos sobre aquests béns luxosos,
camuflant-los dins dels actius de la seva activitat empresarial
i l'equitat fiscal.

És difícil conèixer la quantitat de contribuents afectats i el
nombre de béns afectats, una font fiable seria l'impost de
societats que gestiona l'Estat i no ha cedit a les comunitats
autònomes.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat d'implantar un impost sobre béns
de luxe no productius situats a les Illes Balears com les

propietats luxoses que estiguin en mans d'una empresa i no
siguin necessàries per a la seva activitat: habitatges, vehicles de
més de 200 cavalls, embarcacions destinades a l'oci, aeronaus,
obres d'art i joies.

Palma, 16 de setembre de 2022
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Josep Ferrà i Terrassa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 14086/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a consideració de la Direcció General
de Política Lingüística del Govern respecte de si la
comunicació realitzada pel Govern en relació amb la
COVID-19 ha tingut en compte els criteris i objectius per
avançar en la normalització lingüística.

Les comunicacions del Govern de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19 han seguit diferents criteris pel que
fa a les llengües emprades segons l’objecte i el suport de la
comunicació, però en tots els casos s’han fet almenys en català.
Aquest ús de la llengua catalana pot haver estat exclusiu,
majoritari o compartit amb altres llengües. Per tot això, es
considera que s’han tingut en compte els criteris i objectius per
avançar en la normalització lingüística.

Palma, 1 de juny de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14087/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a compliment de la normativa
lingüística del Govern de les Illes Balears en relació amb la
COVID-19.

La comunicació realitzada pel Govern de les Illes Balears
en relació amb la COVID-19 ha complert la normativa
lingüística, atès que el Decret 49/2018, de 21 de desembre,
sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix en l’article
22.1 que els continguts publicats per l’Administració de la
comunitat autònoma a Internet i a les xarxes socials al marge
d’un procediment administratiu s’han de redactar almenys en
català i en l’article 16.2 que, quan les circumstàncies ho
requereixin i es disposi dels recursos necessaris, s’ha de
facilitar que especialment l’atenció als ciutadans vinculada a les
prestacions sanitàries o de caràcter social es pugui dur a terme
en altres llengües que garanteixin l’eficàcia comunicativa.

Igualment, s’han seguit les disposicions contingudes en la
Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=22
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les Illes Balears, i en el Decret 49/2018 pel que fa a la
publicitat institucional.

Palma, 1 de juny de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14088/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a consideració de la Direcció General
de Política Lingüística del Govern respecte de si la
comunicació realitzada pel Govern en relació amb la
COVID-19 hagués pogut ser una ocasió per fer més útil i
visible la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

La comunicació del Govern de les Illes Balears en relació
amb la COVID-19 respon a una situació d’emergència
sanitària, que justifica l’ús de diferents llengües a fi de garantir
l’eficàcia comunicativa. La llengua catalana ha estat sempre
present en aquesta comunicació, fins i tot de manera exclusiva
o majoritària, i a més en termes generals s’ha respectat el
principi d’autonomia de cada llengua establert en l’article 3.1
del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les
llengües oficials en l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Palma, 1 de juny de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 14089/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a sol·licitud d'assessorament per part
del Govern de les Illes Balears a la Direcció General de
Política Lingüística sobre la comunicació realitzada pel
mateix Govern en relació amb la COVID-19.

Els criteris que regeixen els usos institucionals i
administratius de les llengües oficials estan establerts en el
Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües
oficials en l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. D’altra banda, aquesta qüestió ha estat tractada
entre la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció
General de Comunicació.

Palma, 1 de juny de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1086/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre integral de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella (7).

La supervisió interna de l’IBISEC considerà convenient
unificar el projecte d’enderroc d’elements interiors de l’edifici
amb el projecte executiu i això alterà les previsions pel que fa
a les dades de licitació i execució.

Palma, 6 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6770/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació enfront de la COVID-19
dels professionals sociosanitaris que atenen usuaris de
residències de persones en situació de dependència i/o
discapacitat.

Segons la informació proporcionada per les residències de
gent gran i discapacitat de titularitat o gestió del Govern de les
Illes Balears, les taxes de treballadors no vaccinats o amb pauta
de vaccinació incompleta a dia 25 d’agost de 2021 són les
següents:

Professionals sociosanitaris que presten servei a les residències
titularitat/gestió del Govern:

Mallorca Menorca Eivissa

Pauta incompleta 5,3% 5,1% 6,3%

No vaccinats 9,7% 5,7% 10,2%

Professionals sociosanitaris que presten servei a les residències
que tenen concertades places públiques amb el Govern (de
persones amb discapacitat):

Mallorca Menorca Eivissa

Pauta incompleta 4,5% 5,0% 14,3%

No vaccinats 2,2% 6,0% 1,6%

Cal recordar que a la primera actualització de l’Estratègia
de vaccinació de COVID-19 a Espanya de 18 de desembre de
2020 cita el principi de no obligatorietat del vaccí. L’Estratègia
disposa que “sin perjuicio del deber de colaboración que recae
sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será
voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de
salud pública”.

1. A l’acord de Consell de Govern de 27 d’agost de 2021 pel
qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció,
Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 es detallen les mesures relatives
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als serveis socials. Al punt 8 de l’apartat VI del seu annex,
sobre la realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 en
l’àmbit residencial de gent gran i de persones amb discapacitat,
s’especifica que:

"[..] S’ha de fer una prova de diagnòstic d’infecció activa
(PDIA) de detecció del SARS-CoV2 de manera obligatòria
en els casos següents:
Treballadors no vacunats dels centres residencials.
Aquestes proves han de ser tres setmanals, dues de les quals
ha de ser tipus PCR [..]".

Atenent aquest acord es realitzen tres PDIA setmanals als
treballadors no vaccinats de residències de gent gran i
discapacitat.

Des del Servei de Salut també es promou de manera activa
la vaccinació dels treballadors de residències de gent gran
sensibilitzant i recordant la importància que té per tant per
protegir-se a ells mateixos com als propis residents.

Als professionals de nou ingrés se’ls recomana no
incorporar-se al lloc de feina fins haver iniciat la seva pauta de
vaccinació, llevat dels casos en què sigui estrictament
necessari, i si aquest és el cas es programa la vaccinació el més
aviat possible, mentre s’extremen les mesures de precaució al
centre fins completar la pauta de vaccinació.

Pel que fa als criteris establerts per la Conselleria d’Afers
Socials i Esports respecte d’aquest personal a l’àmbit dels seus
destins de feina no és competència de la Conselleria de Salut i
Consum.

Palma, 8 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7846/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació dels projectes finançats amb l'ITS.

Cada entitat decideix presentar-se o no a la convocatòria de
projectes ITS de cada pla anual.

D’altra banda, també és cada entitat local la que decideix
amb quins fons finançarà el projecte, ja que cada entitat pot
presentar el mateix projecte a diferents convocatòries (per
exemple, es pot donar el cas que es presenti el mateix projecte
a finançament ITS i per fons europeus. En aquest cas, és
l’entitat que decideix quina font de finançament li és més
convenient).

Palma, 5 de setembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7847/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament dels projectes amb l'ITS o altres
fons.

Cada entitat decideix presentar-se o no a la convocatòria de
projectes ITS de cada pla anual.

D’altra banda, també és cada entitat local la que decideix
amb quins fons finançarà el projecte, ja que cada entitat pot
presentar el mateix projecte a diferents convocatòries (per
exemple, es pot donar el cas que es presenti el mateix projecte
a finançament ITS i per fons europeus. En aquest cas, és
l’entitat que decideix quina font de finançament li és més
convenient).

Palma, 7 de setembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8114/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitat de "mediació intercultural"
realitzada als centres de salut i hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears.

Actualment hi ha quatre persones que realitzen tasques de
mediació intercultural en els diferents centres de salut i
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. No existeix
cap categoria de mediador cultural sanitari. Estan contractats
com administratius. 
• Atenció primària Mallorca: 3 persones contractades des de

02/05/2027 i 1 persona des de 01/06/2008, categoria
administratiu.

• Hospital de Manacor: 1 persona, estatutari fixo des de
2002, categoria administratiu.

• Àrea d’Eivissa i Formentera: varen tenir 1 persona del grup
auxiliar administratiu del 03/05/2007 al 30/06/2021, va
causar baixa i va expirar el contracte.

Centres de Salut i Hospital amb mediador intercultural

• Atenció primària Mallorca:
• Centre de Salut Son Gotleu: 2 mediadores, donen

cobertura a la població d’origen àrab i subsahariana de
Palma.

• Centres de Salut Manacor (3 dies)/Inca (2 dies): 1
mediador que atén la població magrebí.

• Centres de Salut Sa Pobla (4 dies)/Felanitx (1 dia): 1
mediadora que atén població magrebí.

• Hospital de Manacor: 

Pressupost anual assignat

• Atenció Primària Mallorca: Categoria administratiu
Subgrup C1, nivell CD 17.

- Sou base 904,19€
- Complement de destí 404,07€
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- Complement específic 86,03€
- Complement de productivitat 540,26€
- Plus residència 69,83€
- Total mensual 1.904,38€
- Paga extraordinària 1.185,16€
- Total anual 25.222,88€
- Quota a la Seguretat Social 7.566,86€
- Total 32.789 x 4 mediadors= 131.158,96€/any.

• Hospital de Manacor: inclòs en el pressupost propi de
l’hospital.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 9527/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitat de mediació intercultural
realitzada als centres, unitats bàsiques i hospitals del Servei
de Salut de les Illes Balears.

Actualment hi ha quatre persones que realitzen tasques de
mediació intercultural en els diferents centres de salut i
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. No existeix
cap categoria de mediador cultural sanitari. Estan contractats
com administratius. 
• Atenció primària Mallorca: 3 persones contractades des de

02/05/2027 i 1 persona des de 01/06/2008, categoria
administratiu.

• Hospital de Manacor: 1 persona, estatutari fixo des de
2002, categoria administratiu.

• Àrea d’Eivissa i Formentera: varen tenir 1 persona del grup
auxiliar administratiu del 03/05/2007 al 30/06/2021, va
causar baixa i va expirar el contracte.

Els Centres de Salut i Hospital amb mediador intercultural

• Atenció primària Mallorca:
- Centre de Salut Son Gotleu: 2 mediadores, donen
cobertura a la població d’origen àrab i subsahariana de
Palma.
- Centres de Salut Manacor (3 dies)/Inca (2 dies): 1
mediador que atén la població magrebí.
- Centres de Salut Sa Pobla (4 dies)/Felanitx (1 dia): 1
mediadora que atén població magrebí.

• Hospital de Manacor: des de l’1 d’agost de 2019 no s’ha
contractat cap treballador per realitzar tasques de mediació
intercultural i no s’ha realitzat cap conveni o acord amb
altres departaments del Govern o entitats de qualsevol
sector no públic, per a la contractació o externalització
d’aquest servei.

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11749/21, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a projecte de via verda o eix cívic
d'Alaró.

L’objectiu del projecte és la recuperació de l’antic traçat del
tramvia amb la finalitat de comunicar el nucli urbà d’Alaró amb
l’estació de tren, en aplicació de la Llei 13/2018, de 28 de
desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca.

En aquesta fase es pretén recuperar un tram d’uns 2.350
metres des de la carretera a l’estació per l’antic traçat. Una
actuació que correspon a la Direcció General de Mobilitat i
Transport Terrestre, amb la finalitat de connectar una estació
de la seva competència amb el nucli urbà al qual dona servei.

Per poder respectar l’antic traçat del tramvia, es calcula que
la superfície afectada pel que fa a expropiacions és de 12.684
m2, la qual cosa pot suposar un total de 187.803€ en
indemnitzacions. Cal tenir en compte que l’antiga línia de
ferrocarril de l’estació de Consell a Alaró té la consideració de
camí ferroviari pel seu interès històric i de patrimoni ferroviari,
és considerat d’interès general i declarat d’utilitat pública, a
l’efecte de la legislació d’expropiació forçosa.

El termini d’execució previst de les obres és de sis mesos i
el pressupost total d’inversió, sumat el cost de les
expropiacions i indemnitzacions, suma 1.264,925€,

L’obra actuarà sobre dos trams ben diferenciats: un tram de
l’antic camí per recuperar ocupat actualment per terreny de
conreu, d’uns 1.800 metres de llarg, i un tram de l’antic camí
que no s’ha de modificar gaire aparentment, tret de la invasió
de vegetació i arbrat que necessita desbrossar i també la
reconstrucció del vial.

El projecte preveu dotar tot el recorregut d’enllumenat. Cal
tenir en compte que aquest trajecte comunicarà amb l’estació
de tren, amb la qual cosa s’ha de garantir la seguretat per a les
persones que l’utilitzin a determinades hores del matí o cap a
l’horabaixa en els quals hi hagi absència de llum solar.

Palma, 15 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 12353/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a percentatge dels
doblers recaptats per l'ecotaxa que s'han destinat el darrer
any a projectes mediambientals.

No es pot facilitar la informació sol·licitada ja que el darrer
any no es va convocar el Pla Anual corresponent a l’any 2020.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 12759/21, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada
subministrat als municipis de les Illes Balears (3).

El Govern de les Illes Balears aplicarà el preu que surti de
la fórmula de revisió estipulada en els convenis signats entre
ABAQUA i els diferents ajuntaments de les Illes Balears.

Palma, 7 de setembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 12876/21, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retorn econòmic directe per illes de la
celebració del concert de Los 40 Music Awards.

Els 40 Music Awards han generat per a les Illes Balears
1.825,000€ de costos directes sobre les illes i el seu entramat
empresarial.

Un 40% d’aquests costos directes han repercutit sobre grans
empreses: principalment empreses d’allotjament (amb la gestió
de 1.300 habitacions i 2.300 pernoctacions) i també a les
empreses de transport aeri.

El 60% restant (1.100.000€) ha beneficiat el teixit de la
petita i mitjana empresa balear (dotació tècnica, càtering,
seguretat, transport, comunicació, arts gràfiques, restauració...),
fet que va permetre l’activació de 52 empreses locals i 790
treballadors. Cal recordar el moment en què es va desenvolupar
aquest esdeveniment, just després de la relaxació de les
restriccions per la pandèmia, de manera que van beneficiar
clarament un sector que venia de 2 anys molt perjudicats per la
conjuntura sanitària i econòmica internacional. De la mateixa
manera, cal recordar que aquests esdeveniments i els seus
beneficis associats es van repartir territorialment entre Eivissa,
Menorca i Mallorca.

Tot això, recordem, fa referència a l’impacte directe.
L’impacte indirecte d’aquest esdeveniment, incloent la despesa
produïda per l’afluència de visitants que han acudit a Balears
per aquest esdeveniment, és clarament molt superior. A més,
cal tenir en compte que l’esdeveniment es va produir durant la
temporada baixa i va ajudar a mantenir l’activitat en un sector
molt castigat per la pandèmia.

Palma, 5 de setembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 12877/21, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impacte mediàtic de l'acte de Los 40
Music Awards.

Segons l’empresa Kantar (companyia líder a nivell mundial
de dades, insights i consultoria), l’esdeveniment va produir al
voltant de 1.600 peces publicades a mitjans tant nacionals com
internacionals, generant amb elles 821 milions d’Abast
(Oportunity to Hear).

Aquest abast implica un valor publicitari de les peces
publicades de 13 milions (Advertising Value Equivalency),
segons els preus de mercat del moment.

Segons Digimind, els 40MA van produir a xarxes socials:
77.654 mencions directes.
• 17 milions d’abast (lectures reals de publicacions sobre

Los40MAIB).
• 10 milions d’interaccions (engagement).
• Sentiment 90% positiu/negatiu.
• Top 10 països aconseguits: Espanya, Mèxic, Argentina,

USA, Colòmbia, Itàlia, Brasil, Perú, Veneçuela, Xile i
França.

Palma, 5 de setembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 13142 a 11186/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a objectius que es pretenen
aconseguir el 2022 amb el programa pressupostari amb
codi 714 C, a motius que expliquen l’augment dels
programes amb codi 718 A, 721 A, 723 A, 713 A, 751 B, 751
C, 761 A, 761 C en els pressuposts generals de la CAIB per
al 2022; a objectius aconseguits el 2022 amb el programa
pressupostari amb codi 761 C; a motius que expliquen
l’augment del programa amb codi 572 A en els pressuposts
generals de la CAIB per al 2022; a objectius aconseguits els
2021 i 2022 amb el programa pressupostari amb codi 572
A; a motius que expliquen l’augment del programa amb
codi 581 A, 591 A, 591 B, 711 A, 714 B, 714 C; a objectius
aconseguits el 2021 amb el programa pressupostari amb
codi 714 C; a motius que expliquen l’augment del programa
amb codi 562 A, 562 B, 571 A, 571 B,  571 C, 571 D, 571 E,
571 F, 571 J, 571 K, 461 A, 511 B, 512 A, 521 C, 521 D, 522
A, 541 A, 542, 551 A, 561 A, 421 E, 421 F, 421 G, 421 I, 421
K en els pressuposts generals de la CAIB per al 2022.

La informació requerida està reflectida a la memòria
general i resums, les memòries de les seccions i dels programes
i als Annexos dels Pressuposts Generals de la comunitat
autònoma per al 2022, a l’Informe economico-financer i
l’Avanç d’execució d’ingressos i despeses.

Aquí us adjuntam els enllaços per accedir:
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_to
m1.html
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http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_to
m2.html
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_an
nex3.html
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/html/p04e.html

Així i tot, també tenen a la seva disposició els diaris de
sessions de les Comissions d’Hisenda i Pressuposts celebrades
al Parlament de les Illes Balears entre el dia 16 i 20 de
novembre de 2021, dels números 74 a 86.

Aquí us adjuntam l’enllaç per accedir:
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria
=3&year=2021

Palma, 14 de febrer de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 14332 i 14333/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a professionals sanitaris i
sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en les
residències de persones grans de les Illes Balears no
vacunats en el primera pauta completa d’acord amb els
grups i criteris de vacunació establerts i a professionals
sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en
les residències i centres de dia de persones en situació de
discapacitat, que han manifestat la seva negativa a
vacunar-se en la primera pauta “completa” front la
COVID-19.

Segons la informació proporcionada a dia 13 de desembre
de 2021 per les residències de gent gran de les Illes Balears, el
nombre de treballadors no vaccinats és de 481 i per les
residències de discapacitat de les Illes Balears, el nombre de
treballadors no vaccinats és de 83.

Cal recordar que la primera actualització de l’Estratègia de
vaccinació de COVID-19 a Espanya de 18 de desembre de
2020 cita el principi de no obligatorietat del vaccí. L’Estratègia
disposa que, “sin perjuicio del deber de colaboración que
recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19
será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
materia de salud pública”.

Palma, 8 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 14403/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a l'àmbit
educatiu a la sisena onada de la pandèmia (1) novembre.

El mes de novembre 2021 EDUCOVID Mallorca ha
gestionat 880 casos, no es poden donar dades diferenciant tipus

de centre. Es poden consultar les dades per grups d’edat al
següen t  en l l aç  de  ht tps : / /www. ib sa lu t . e s / e s /
coronavirus-covid-19/situacion-actual-de-la-covid-19-en-las-
islas-baleares

El mes de novembre 2021 EDUCOVID

• Mallorca ha gestionat 880 casos, no es poden donar dades
diferenciant tipus de centre.

• Eivissa:
- Setmana del 30 octubre al 5 novembre: 2 alumnes.
- Setmana del 6 al 12 de novembre: 15 alumnes.
- Setmana del 13 al 19 de novembre: 19 alumnes.
- Setmana del 20 al 26 de novembre: 21 alumnes.
- Setmana del 27 al 3 de desembre: 33 alumnes.

• Menorca: en el mes de novembre de 2021 es varen
gestionar 18 casos en els centres educatius de l’illa. No es
poden donar dades diferenciant tipus de centre.

Es poden consultar les dades per grups d’edat al següent
e n l l a ç  d e  h t t p s : / / w w w . i b s a l u t . e s / e s /
coronavirus-covid-19/situacion-actual-de-la-covid-19-en-las-
islas-baleares

Palma, 8 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 149/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració durant aquesta legislatura amb els col·legis
professionals.

Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge estam en
contínua comunicació amb tots els col·legis oficials que
pertoquen amb les nostres competències.

L’any 2020, vàrem negociar amb ells la normativa per a
l’agilitació i simplificació administrativa en matèria urbanística.
També signarem un conveni amb els col·legis oficials
d’arquitectes, d’aparelladors i d’administradors de finques per
a la tramitació de les ajudes de rehabilitació d’habitatges dels
Fons Europeus “Next Generation”. Amb aquests últims, també
hem arribat a un acord i signarem un conveni per millorar
l’atenció als ciutadans i la gestió dels dipòsits de fiances dels
arrendaments.

Palma, 1 d’agost de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 150/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa d'agilitació administrativa en matèria de tramitació
urbanística.

Primer de tot dir que el Govern de les Illes Balears té
capacitat legislativa en matèria urbanística, i les seves
competències corresponen a la Conselleria de Medi Ambient i
Territori.

En segon lloc i a dia d’avui, la mesa d’agilització
administrativa en matèria d’agilització urbanística no s’ha
constituït. El que si puc informar-lo és que al DL 3/2020, de 28
de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, a la
disposició addicional cinquena, es va incloure una norma per
a la simplificació i agilització administrativa en la col·laboració
dels col·legis professionals. Aquesta norma, posteriorment, va
ser també inclosa al DL 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, posteriorment,
Llei 2/2020.

Palma, 1 d’agost de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 154 i 155/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a antiguitat de les places d’aparcament de l’IBAVI
llogades de cadascuna de les promocions en els municipis
d’Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal i a situació del
pagament de lloguer de les places d’aparcament de l’IBAVI
de cadascuna de les promocions en els municipis d’Es
Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal.

Antiguitat:
• 16 H Es Castell: 1 de maig de 2009.
• 14 H Alaior: 1 d’agost de 2016.
• 17 H Es Mercadal: 1 d’octubre de 2011.
• 26 H Es Mercadal: 1 de juliol de 2010.

A 1 de gener de 2022 les dades són les següents:
• 16 H Es Castell: hi ha 4 places amb rebuts pendents.
• 14 H Alaior: hi ha 3 places amb rebuts pendents.
• 24 H Ferreries: totes les places estan al corrent de

pagament.
• 17 H Es Mercadal: hi ha 2 places amb rebuts pendents.
• 26 H Es Mercadal: totes les places estan al corrent de

pagament.

Palma, 1 d’agost de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 389/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tècnics en cures auxiliars
d'infermeria en el Servei de Salut (2).

Durant l’any 2021 es van realitzar nombrosos cursos de
capacitació i sessions d’interdisciplinàries a totes les categories
professionals de l’àrea de salut de les Illes Balears, entre els
quals hi ha els TCAE com a part de l’equip assistencial.

S’han comptabilitzat unes 226 accions formatives entre
aquest col·lectiu durant el 2021.

Aquests cursos de capacitació van ser alguns presencials, de
manera irregular al llarg de la pandèmia a causa de les
restriccions d’aforaments per evitar contagis, molts dels quals
van ser per aquest motiu via Teams.

De la mateixa manera es van fer en format de sessions tant
a les unitats hospitalàries com a les unitats d’atenció primària,
de manera repetida, i fins a completar amb la formació de tota
la plantilla de les unitats i amb cada canvi de protocols o
procediments segons ordres ministerials; impartides moltes
vegades pels serveis de Preventiva i Salut Laboral. Des de les
diferents gerències es van emetre, així mateix, notes internes
informatives sobre els diferents documents relacionats amb el
SARS-CoV-2 adreçades a tots els professionals sanitaris en
general i específicament adreçades a aquest col·lectiu.

Així mateix, es va habilitar la plataforma Moodle (àrea
multiprofessional) en què els professionals van disposar
d’informació bàsica i essencial d’aplicació a la pràctica
assistencial. Es van fer vídeos informatius en format FAQ
disponibles per a tots els professionals.

El tipus de material impartit va ser orientada cap a la
capacitació i aprenentatge de protocols COVID:
• Ús adequat de les mesures d’autoprotecció (EPI), mesures

per trencar la cadena de transmissió del SARS-CoV2, ús
d’EPIS, aïllament de contacte i gotes, aïllament per
coronavirus: material i preparació.

• Mesures de contagi, higiene de mans i desinfecció,
desinfecció i neteja, higiene hospitalària.

• Higiene i mobilització de pacients amb aïllament per
coronavirus, formació sobre protocols COVID a la central
de coordinació, era formació sobre rastreig de casos i
contactes COVID.

Palma, 8 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 407/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a assistència i trasllat de ferits de bala
a l'actuació del SAMU 061 de Formentera del dijous 20 de
gener de 2022.

En entrar la trucada, la informació es donava de manera
confusa atesa la gravetat de la situació (“s’avisava de
l’existència d’un senyor amb una pistola que havia obert foc
contra tot el que hi havia”), es va decidir activar el codi IMV
a l’illa de Formentera, per la qual cosa immediatament es va
disposar dels recursos següents:
• Suport vital avançat (SVA) de Formentera amb el personal

de l’hospital.
• Ambulància de TSNU.
• Helicòpter d’Eivissa amb equip mèdics de vols, activat i en

direcció a Formentera d’emergència.
• Un equip extra a Eivissa, per trasllat per helicòpter en

segona instància, si la situació ho requeria.

Quan va arribar l’ambulància al lloc, va haver de quedar
aparcada perquè el tirador seguia actiu i l’ambulància de TSNU
es va desviar a l’helisuperfície per recollir el segon equip de
SVA complet que arribava des d’Eivissa (temps de resposta de
25 minuts).

Un cop neutralitzat el tirador (es va disparar el mateix al
cap), es va autoritzar que la SVA accedís als ferits. Es va
procedir a valorar-los i n’hi havia tres:
• Una dona amb una ferida lleu al braç tipus dermoabrasió. 
• Un home jove amb un impacte de projectil al gluti sense

signes de gravetat.
• Un home amb una ferida al cap amb important pèrdua de

sang i en situació de parada cardiorespiratòria (PCR).

Davant aquesta situació, la policia en consens amb el
personal allà desplaçat i la metgessa reguladora de la central,
decideixen emportar-se els ferits lleus (valorats prèviament en
lloc d’accident) al cotxe de policia a l’hospital. Mentre l’equip
SVA es feia càrrec del pacient en PCR, a qui es va traslladar
posteriorment amb maniobres de RCP fins a l’hospital, on per
circumstàncies cronològiques esperava un altre equip de SVA
vingut d’Eivissa, que havia decidit no traslladar-se al lloc de
l’accident ja que aterraven minuts més tard que s’hagués iniciat
el trasllat dels ferits lleu i menys greu.

En el moment de conèixer l’estat dels ferits es va desactivar
el codi IMV, ja que teníem un ferit de caràcter lleu, un de
menys greu i un de crític, tots valorats i atesos.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 598/22, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fons europeus rebuts per la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Per part del SOIB:

1. Fons PRTR rebuts provinents del ministeri de treball i
economia social

A. En data 25 de juliol de 2022 s’han rebut dins del component
23 la quantitat de 24.986.214€.

Aquestes quantitats es detallen en programes de:
• Mesures d’ocupació per a joves.
• Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat, tant

de col·lectius vulnerables com d’emprenedoria i
microempreses.

• Polítiques d’ocupació per afavorir la inserció de la dona.
• Creació d’un centre d’innovació en orientació i

emprenedoria laboral.
• Polítiques d’igualtat en el disseny de polítiques d’ocupació

i detecció de necessitats de formació.

B. En data 25 de juliol de 2022 s’ha rebut dins del component
19 la quantitat de 2.491.395€.
Aquestes quantitats es detallen en un programa de Millora de
les capacitats digitals per a persones desocupades per impulsar
l’emprenedoria i el desenvolupament rural i per reduir la bretxa
de gènere.

2. Fons rebuts provinents del Ministeri d’Educació i Formació
Professional

Amb data de 25 de juliol de 2022 s’han rebut dins del
component 20 la quantitat de 6.551.151€. aquestes quantitats
es destinen a un programa de formació per a treballadors
ocupats i/o desocupats per la reskilling i l’upskilling.

En tots els fons esmentats en aquest document, els fons són
rebuts pel SOIB i es canalitzen en format de convocatòries de
subvencions. En aquest sentit el procediment de repartiment
territorial dels beneficiaris es fa de manera que ex-ante hi ha
una assignació insular en funció del pes de la característica
objecte de la convocatòria de subvencions sobre el total de
Balears. 

Turisme/AETIB

Pel que fa als fons europeus de turisme, a data 18/07/2022
s’ha rebut de forma efectiva els fons del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència corresponent als Plans Territorials de
2021, gairebé 47,4 milions d’euros.

Aquesta primera remesa es distribuirà, d’una banda, en
distintes convocatòries directament dirigides al teixit
empresarial i a la seva adaptació a la nova normativa turística,
i d’altra banda en distints projectes emblemàtics i a la millora
de les infraestructures de determinades zones turístiques, amb
una atenció transversal a l’adaptació del sector cap a la
circularitat i sostenibilitat.
- Subvencions.

o Per digitalització hotelera
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o Per plans de circularitat
o Per eficiència energètica

- Projectes:
o Pla de recuperació urbanística de la zona del West End
de Sant Antoni.
o Restauració ambiental del CAZ Platja de Palma.
o Passeig Marítim de Magalluf.
o Actuacions d’adaptació a la sostenibilitat de
Formentera.
o Recuperació de l’Estany del Pont d’Alcúdia i adequació
per a esport i turisme.
o Actuacions d’adaptació a la sostenibilitat del municipi
de Sant Josep.
o Adaptació a criteris de sostenibilitat d’urbanitzacions
turístiques de Menorca.
o Primera línia de Cala Millor i adequació a esports de
platja.
o Planta de compostatge de Llucmajor.
o Observatori de turisme sostenible de Mallorca.

Direcció General de Promoció Econòmica

La Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria, Economia Social i Circular rep aquest 2022
5,8M€ provinents del Ministeri de Treball per a projectes
d’emprenedoria. D’aquests, el dia 7 de juliol es van rebre la
pràctica totalitat (a excepció d’una remesa de 912.471€ que
formen part de la remesa de 2023).

Amb aquests fons es financen programes d’ajuts per
impulsar projectes d’emprenedoria per fomentar l’economia
verda i digital així com programes de 2ª oportunitat.

Palma, 5 de setembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 1389 a 2050/22, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a dispositius tecnològics als centres
educatius de Balears.

Els centres compten amb els següents dispositius per
alumnat vulnerable.

Nom/categoria
Centre cedit nom Ord. portàtils Xarxa 

177 223
177 223

Unitat docent externa 
Es Puig des Bous 2
Unitat docent externa 
Es Puig des Bous 8

10

Aula Balear 2 1
Beata Francinaina Cirer 12
Beato Ramón Llull 37
Can Bonet 2
Centre Internacional 

d’Educació (CIDE) 21
Cor de Maria 7
Escolania de Lluc 
(integrat música) 2
Frai Joan Ballester 10
La Immaculada 8
La Miraculosa 55 1
La Porciúncula 10
La Salle 29
Madre Alberta 1
Manjón 22
Puresa de Maria 57
Ramón Llull 5
Sant Agustí 1
Sant Alfons Maria 
de Ligorio 55
Sant Bonaventura 1
Sant Felip Neri 44
Sant Josep de la 
Muntanya 11
Sant Alfons 57
Sant Francesc 3
Sant Francesc d’Assís 79
Sant Francesc de Sales 8
Sant Josep Obrer I 5
Sant Josep Obrer II 
(Integrat música) 7
Sant Pere 2
Sant Salvador 3
Sant Vicenç de Paül 102
Santa Magdalena Sofia 3
Santa Mònica 1
Santíssima Trinitat 1
Sant Tomàs d’Aquino-
Liceu Santa Teresa 22
Totheducatiu 30
Verge de Mont-i-Sión 16

730 3

Joan Mesquida 8
Joan XXIII 14
Mater Misericordiae 58
Pinyol Vermell 10
Sant Josep 6

96

Aina Moll i Marquès 21
Alexander Rosselló 16
Anselm Turmeda 35
Antoni Juan Alemany 1
Antònia Alzina 6
Badies 7
Bartomeu Ordines 18
Bendinat 2
Blai Bonet 56
Blanquerna 2
Bocchoris 15
Buscastell 4
Calonge 5
Camilo José Cela 31
Can Cantó 12
Can Coix 11
Can Pastilla 52
Can Raspalls 5
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Cas Capiscol 12
Cas Saboners 18
Cas Serres 4
Coll d’En Rabassa 
Guillem Lladó Coll 33
Colònia de Sant Jordi 28
De Pràctiques 26
Durán Estrany 3
Elionor Bosch 31
Els Molins 7
Els Tamarells 62
Es Molinar, Infant Felip 45
Es Pil·larí 11
Es Puig 13
Es Putxet 1
Es Secar de la Real 3
Es Vedrà 13
Es Vivero 4
Escola Graduada 29
Establiments 1
Felip Bauçà 90
Gabriel Janer Manila 3
Gabriel Vallseca 46
Guillem Ballester i 
Cerdó 43
Guillem Frontera Pascual 8
Inspector Doctor Comas 
Camps 8
Inspector Joan Capó 32
Jafudà Cresques 80
Jaume I 9
Jaume Vidal i Alcover 8
Joan Capó 35
Joan Mas 11
Joan Veny i Clar 2
Labritja 10
Llevant 42
Llorenç Riber 16 8
L’Urgell 8
Mare de Déu de Gràcia 19
Mare de Déu del Toro 12
Maria Antònia Salvà 4
Maria de la Salut 6
Maria Lluïsa Serra 12
Marian Aguiló 18
Mateu Fontirroig 4
Mestre Colom 7
Mestre Guillem Galmés 14
Mestre Lluís Andreu 18
Mestre Pere Garau 10
Miquel Capllonch 54
Miquel Costa i Llobera 35
Miquel Durán i Saurina 32
Miquel Porcel 33
Mitjà de Mar 6
Molí d’En Xema 38
Montaura 6
Na Caragol 1
Nicolau Calafat 1
Norai 5
Nostra Senyora de Jesús 2
Pare Bartomeu Pou 15
Pedra Viva 3
Pere Casasnovas 9

Pere Cerdà 7
Pere Rosselló Oliver 9
Poeta Villangómez 16
Portal Nous 6
Puig de Na Fàtima 39
Puig de Sa Ginesta 24
Puig de Sa Morisca 3
Puig d’En Valls 5
Rafal Nou 29
Rafal Vell 8
Rei Jaume I 51
Rei Jaume III 10
Reina Sofia 1
Sa Blanca Dona 25
Sa Bodega 24
Sa Graduada 51 9
Sa Indioteria 23
Sa Joveria 3
S’Albufera 11
S’Algar 89
S’Alzinar 15
Sant Carles 5
Sant Ferran de Ses Roques 19
Sant Jordi 50
Sant Mateu de Baix 9
Sant Miquel 4
Santa Isabel 18
Santa Maria del Mar 24
S’Aranjassa 1
S’Auba 35
Ses Bassetes 3
Ses Cases Noves 6
Ses Marjades 3
Ses Roques 8
Ses Rotes Velles 13
Ses Salines 8
S’Hort des Fassers 6
Son Anglada 16
Son Basca 57
Son Canals 45
Son Ferrer 2
Son Juny 15
Son Oliva 32
Son Pisà 15
Son Rullan 10
Son Verí 22
Talaiot 10
Torres de Balàfia 9
Tresorer Cladera 25
Urbanització de 
Llucmajor 3
Verge de Lluc 37
Vialfàs 8
Vora Mar 27
Xaloc 9

2.461 17

Simó Ballester 28
28

Son Quint 43
43

Can Marines 7
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Francesc de Borja Moll 16
Juníper Serra 13
Pau Casesnoves 1

37

Es Canyar 24
24

Escola d’Art d’Eivissa 10
10

Albuhaira 42
Alcúdia 32
Algarb 23
Antoni Maura 71
Arxiduc Lluís Salvador 69
Aurora Picornell 91 4
Balàfia 50
Baltasar Porcel 22
Bendinat 45
Berenguer d’Anoia 112
Biel Martí 11
Binissalem 6
Calvià 78
Can Balo 42
Can Peu Blanc 89
Cap de Llevant 34 4
Capdepera 78
Centre de Tecnificació 
Esportiva IB 9
Clara Hammerl 32
Damià Huguet 67
Emili Darder 24
Felanitx 126
Guillem Cifre de Colonya 12
Guillem Colom 
Casasnoves 26
Guillem Sagrera 83
Inca 32
Isidor Macabich 53
Joan Maria Thomàs 69
Joan Ramis i Ramis 20
Josep Font i Trias 14
Josep Maria Llompart 83
Josep Maria Quadrado 16
Josep Miquel Guàrdia 22
Josep Sureda Blanes 109
La Ribera 111
Llorenç Garcias i Font 31
Llucmajor 114
Madina Mayurqa 44
Manacor 37
Marc Ferrer 7
Maria Àngels Cardona 22
Marratxí 69
Mossèn Alcover 40
Nou Llevant 66
Pasqual Calbó i Caldés 39 1
Politècnic 80
Porreres 35 1
Port d’Alcúdia 25
Portocristo 73
Puig de Sa Font 75
Quartó de Portmany 11

Quartó del Rei 16
Ramón Llull 99
Sa Blanca Dona 70 3
Sa Colomina 42
Sa Serra 30
Sant Agustí 32
Sant Marçal 9
Santa Maria 31
Santa Maria d’Eivissa 94
Santanyí 42
S’Arenal 93
Ses Estacions 127
Sineu 67
Son Cladera 39
Son Ferrer 24
Son Pacs 32
Son Rullan 88
Xarc 73

3.759 13
7.195 256

Palma, 2 d’agost de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2174/22, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans de qualitat específics d'establiments
comprovats per la conselleria des de 2019.

El Pla de modernització era un document que s’havia
d’adjuntar a la DRIAT per iniciar l’activitat turística, o bé
s’havia de presentar per activitats ja inscrites amb anterioritat.
En aquest sentit, la Conselleria de Turisme no “posava en
marxa” aquests plans.

A més, aquesta obligació va quedar derogada amb la
darrera modificació de la llei turística, atès que era una
reclamació del sector que l’acusava de ser una càrrega
administrativa que no aportava cap mena de valor, ja que
pràcticament sols declarava a l’administració turística el
compliment d’una sèrie de requisits exigits per normatives de
diversos àmbits competencials, que igualment ja eren d’obligat
compliment tant si es presentava el denominat pla com si no.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2175/22, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans de modernització posats en marxa per la
Conselleria de Turisme des de 2015.

El Govern ja no té cap competència d’ordinació turística,
per la qual cosa, la informació sol·licitada s’ha de demanar als
consells insulars. Amb el traspàs de la competència, el Govern
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ha perdut l’accés al sistema informàtic que disposa dels
registres d’ordenació.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2540/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
col·laboració de la Conselleria d'Educació amb la Rafa
Nadal International School.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional no té
cap tipus de col·laboració amb la Rafa Nadal School.

Palma, 21 de juny de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4079/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pediatria al CS de Ponent d'Andratx.

De la població d’Andratx, xifrada en 11.571 ciutadans, els
infants de 0 a 14 anys són, a data de maig 2022, 1.571 (1.584
en 2021), aquesta població és atesa per 1 pediatra (cupo alt),
però es mantenen els nivells d’assistència adequats sense
saturació, no té demora en l’assistència i la mitjana de pacients
atesos per dia es manté per davall de la mitjana de la GAPM.

És cert que la titular de la plaça ha estat en els darrers
mesos en situació d’IT, però tot i així, es manté per davall de
la mitjana de la GAPM i d’altres centres d’altres sectors.

En tot cas, està prevista l’ampliació de plantilla del CS
d’Andratx, en les quotes d’adults que assumeixen la població
a partir de 14 anys, amb la qual es millorarà en general la ràtio
de pacients/quota del centre.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4366/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a planificació i programació de les
contractacions dels professionals sanitaris per a la
temporada d'estiu a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha reforçat els
equips d’urgències de l’Hospital Can Misses per a la temporada
estival amb tres equips més formats per nou professionals.

L’1 de maig es varen incorporar tres infermeres per reforçar
la seva presència al torn de nit de l’equip d’infermeria, tres

tècnics a cura d’infermeria (TACI) per reforçar el torn de matí.
Aquests sis professionals treballaran fins el 30 de setembre.

I des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre tres metges més
reforçaran l’àrea mèdica del Servei d’Urgències.

Aquests reforços es podran ampliar si les necessitats
assistencials així ho requereixen.

Atenció primària Eivissa

L’Àrea de salut d’Eivissa i Formentera ha reforçat urgències
d’atenció primària per a la temporada estival reorganitzant
recursos que fins ara estaven destinats a l’atenció de patologies
respiratòries. D’aquesta manera s’habilitaran onze equips
formats per un professional mèdic i un altre d’infermeria per
reforçar les urgències a atenció primària i possibilitar l’obertura
de consultes per a desplaçats en els quatre grans centres de
salut d’Eivissa.

Així els equips d’urgències dels centres de salut de Sant
Eulàlia des Riu i Sant Antoni de Portmany comptaran a l’estiu
amb un equip més i hi haurà consultes per a desplaçats
-treballadors de temporada i turistes- en els centres de salut
Sant Antoni, Santa Eulàlia, Vila i Es Viver.

Els reforços estivals treballaran des de mitjans de maig fins
a la meitat de l’octubre. Els SUAP (servei d’urgències
d’atenció primària) dels centres de salut Sant Antoni de
Portmany i Santa Eulàlia des Riu comptaran amb el reforç cada
dia de la setmana en l’horari següent de dilluns al dijous, de
17.30 a 22h; el divendres, de 15 a 22h i els caps de setmana i
festius de 10 a 22h. Amb aquests reforços, els tres dispositius
d’urgències d’atenció primària -Vila, Sant Antoni i Santa
Eulàlia- comptaran amb tres equips per fer front a la demanda
en el seu àmbit assistencial.

D’altra banda, a l’estiu també s’atendran consultes per a
desplaçats. D’aquesta manera s’evitarà que l’atenció sanitària
derivada de l’increment poblacional de la temporada turística
recaigui en les consultes de medicina familiar i comunitària de
l’atenció primària. Així, hi haurà dues consultes per a
desplaçats en els centres de salut Sant Antoni, Santa Eulària i
Vila i una altra en el Centre de Salut Es Viver.

Hospital de Formentera

L’Hospital de Formentera incorporarà una desena de
professionals i tornarà a reforçar l’atenció urgent, tal com s’està
fent des del 2016, ja que fins aquell any es comptava amb un
Servei d’Urgències dimensionat per atendre població durant tot
l’any, tenint en compte el creixement poblacional de l’estiu.

Així, durant els mesos de juliol, agost i setembre el Servei
d’Urgències s’incrementarà amb personal mèdic, d’infermeria
i amb tècnics de cures auxiliars d’infermeria, i a més es
reforçaran serveis com el Laboratori o Radiologia, l’activitat
dels quals també augmenta a causa de l’increment poblacional.

A partir de juliol, el Servei d’Urgències comptarà amb tres
equips, la qual cosa, unida a la posada en marxa de la base del
SAMU 061 a la Pitiüsa menor, permetrà una capacitat més gran
de resposta de l’atenció d’emergència i d’urgència. Per això
s’hi incorporaran dos professionals de medicina, dos
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d’infermeria i dos de cures auxiliars d’infermeria. Cal recordar
que durant l’hivern estan operatius dos equips hospitalaris per
a l’atenció urgent, que també s’encarreguen de l’atenció
extrahospitalària, cosa que és possible a causa de l’escassa
càrrega assistencial a la tardor i l’hivern.

En canvi, en comptar amb el suport dels equips del SAMU
061, aquest estiu els tres equips que estaran operatius podran
centrar-se en les urgències hospitalàries i deixar al 061
l’atenció de les emergències extrahospitalàries i el control dels
pacients crítics a l’Hospital de Formentera fins que es traspassi
al servei de transport aeri emergent que uneix Eivissa i
Formentera.

La base del SAMU 061 té un efecte directe al Servei
d’Urgències de l’Hospital de Formentera, ja que a l’hivern els
dos metges que estan actius han d’atendre les emergències i
sortir amb l’ambulància a l’atenció extrahospitalària.

Amb l’increment poblacional derivat del turisme, el nombre
de proves radiològiques i laboratori també augmenta. Per això,
la Direcció de l’Àrea de Salut ha autoritzat que també es reforci
la plantilla del Laboratori i del Servei de Radiologia, de manera
que cadascú passarà de tenir dos tècnics a comptar amb cinc als
mesos estivals.

Atenció primària a Formentera

El Centre de Salut de Formentera comptarà per segon any
amb reforços estivals per atendre els usuaris desplaçats. Als
cinc equips mèdic i d’infermeria de plantilla se suma l’equip de
la UVAC de Formentera i una nova contractació per garantir la
presència dels cinc metges durant tot l’estiu i les vacances del
personal.

Durant els mesos de març i abril de 2022 a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera es van contractar 188 professionals,
distribuïts de la manera següent:

A atenció primària d’Eivissa
- 7 auxiliars d’infermeria (TCAI)
- 7 infermeres
- 1 fisioterapeuta
- 4 auxiliars administratives
- 6 higienistes dentals
- 9 metges
- 1 odontòleg
- 1 treballador social

A l’Hospital Can Misses
- 71 auxiliars d’infermeria
- 12 zeladors
- 24 infermers
- 18 metges especialistes
- 2 fisioterapeutes
- 10 auxiliars administratives
- 1 metge d’urgència
- 1 treballador social
- 5 tècnics especialistes

Atenció primària de Formentera
- 1 auxiliar d’infermeria d’EAP
- 1 grup auxiliar administratiu FA

A l’Hospital de Formentera
- 1 auxiliar d’infermeria
- 2 infermers
- 2 metges especialistes, un d’ells de guàrdies
- 1 grup administratiu FA

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

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4368/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Àrea d'Hemodinàmica a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera.

L’Àrea d’Hemodinàmica dona la resposta prevista en funció
de la planificació realitzada, i disposa de personal suficient.
Segons les dades de l’Admissió de l’Hospital Can Misses, en
el període sol·licitat, gener a abril de 2022, s’han derivat 12
pacients a la Policlínica Ntra. Sra. del Rosario.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4567/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interins a la Conselleria d'Educació i
Formació Professional.

En total hi ha 3.866 funcionaris interins docents que ocupen
vacants el curs 2021-2022. D’acord amb la llei 20/2021
s’estabilitzaran 2.646 places.

Palma, 6 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional 
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 4960 a 4966/22, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a procediment internalització a
l’EPRTVIB (1 a 4) i a superàvit resultant dels comptes de
l’exercici pressupostari del 2021 EPRTVIB IB3.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4988/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a caps de servei cessats en els diferents hospitals
públics de les Illes Balears.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4989/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renúncies de caps de servei, caps de secció i
facultatius especialistes d'àrea en els diferents hospitals de
les Illes Balears.

Hi ha hagut 228 renúncies de caps de servei, caps de secció
i Facultatius Especialistes d’Àrea, als hospitals públics de les
Illes Balears, s’adjunta annex amb les renúncies detallades per
servei, gerència i amb data de renúncia.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 5039 a 5063/22, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a atenció a la diversitat (I a
XXIII).

Tots els docents han d’atendre la diversitat dels alumnes,
sigui quina sigui la funció que ocupen.

Així i tot, si entenem que específicament tenen aquesta
funció els especialistes de Pedagogia terapèutica, atenció a la
diversitat (funció a extingir), audició i llenguatge i orientació
educativa, tenim que el total als CEIP, CEIPIEMM,
CEIPIESO, CP I IES de les Illes Balears és de 1514,
desglossats d’aquesta manera:

PT PT UEECO AD AL OR

CEIP i altres 545 19 83 307 108

IES 235 23 9 60 125

Total 780 42 92 367 233 1.514

Per municipis:

PT PT UEECO AD AL OR Total

Sa Pobla 22 0 4 12 6 44

Palma 199 6 17 87 55 364

Manacor 37 0 1 14 10 62

Inca 23 1 1 8 8 41

Llucmajor 20 0 4 12 9 45

Alcúdia 19 1 1 9 5 35

Pollença 10 1 2 8 4 25

Porreres 10 9 1 2 4 17

Sóller 7 0 1 5 2 15

Artà 4 0 1 3 2 10

Els centres, en funció dels criteris establerts reben una sèrie
d’hores a la quota que distribueixen de la manera que
consideren més convenient per poder atendre els grups
d’alumnes i donar compliment al seu projecte educatiu.

Públics CC % NESE

Matricu-
lats

NESE Matri
culats

NESE Públic % CC

Sa Pobla 2.224 841 337 122 37,8 36,2

Palma 33.110 7,628 34.261 6.404 23,0 18,7

Manacor 6.838 1.638 1.691 468 24,0 27,7

Inca 3.533 857 3.393 787 24,3 23,2

Llucmajor 4.531 1.011 799 177 22,3 22,2

Alcúdia 2.656 723 475 54 27,2 11,4

Pollença 2.089 408 275 57 19,5 20,7

Porreres 945 221 214 56 23,4 26,2

Sóller 1.119 328 603 174 27,4 28,9

Artà 1.325 233 605 120 17,6 19,8

Total
Balears 123.667 27.188 53.488 10.566 22,0 19,8

Palma, 14 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5047/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aules digitals.

Tenim previst arribar a un mínim de 5520 aules digitals
abans de març de 2025 amb un pressupost total per a aules
digitals i capacitació dels docents en el seu ús de 19.3 milions
d’euros. Tenim la previsió per al curs 2022/2023 d’arribar a un
mínim de 3860 aules i un cost aproximat de 13 milions d’euros.

Pel que fa a la seva distribució, es tracta de centres públics
i centres sostinguts amb fons públics que puguin atendre
alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

S’arribarà entorn a 354 centres, dels quals 245 seran centres
per al curs 2022/2023.

Palma, 15 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5141/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (1).

Participen d'“Amb tots els sentits” els centres educatius que
volen perquè es tracta d’un programa voluntari que el Govern
ofereix als centres. Hi poden participar tant centres públics com
centres concertats.

Palma, 6 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AM)

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

El programa “Amb tots els sentits” és un programa de
caràcter voluntari. En aquest sentit, no es farà una instrucció
per a la seva obligatorietat degut que són els centres els qui
participen de forma voluntària del programa.

Palma, 6 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AN)

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

Els continguts del programa “Amb tots els sentits” han estat
elaborats per professionals de la salut especialitzats
conjuntament amb docents d’educació infantil. La supervisió
dels materials a les diferents etapes educatives forma part del
procés ordinari d’inspecció que exerceix el Departament
d’Inspecció Educativa.

Palma, 6 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5177/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova estació de bombeig del municipi d'Es
Migjorn Gran (Menorca).

Es preveu que el proper 15 de juliol entri que el
funcionament del sistema general de sanejament des Migjorn
Gran es faci a través de la nova EBAR.

Palma, 3 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5178/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada i trasllat dels fangs contaminants de la
depuradora de Ferreries (1).

En resposta a la seva pregunta cal informar-li que
l’expedient del contracte del servei de “Condicionament,
retirada, transport i disposició final dels llots acumulats a les
llacunes de l’EDAR de Ferreries (t.m. de Ferreries, Menorca)”
es troba en fase de suspensió temporal del termini fins que es
compti en la totalitat d’autoritzacions preceptives per poder dur
a terme el transport i disposició finals dels llots.

De conformitat en l’estat actual de tramitació de les
diferents autoritzacions, la retirada i trasllat dels llots de
l’antiga EDAR de Ferreries es podria dur a terme durant el mes
d’octubre de 2022.

Palma, 3 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AQ)

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

El destí previst és la instal·lació Centro de Gestión de
Residuos Industriales del terme municipal de Nerva (Huelva)
(AAI/HU/034/08/12), gestionada per BEFESA GESTIÓN DE
RESIDUOS INDUSTRIALES, SL.

Palma, 3 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 5181/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes presentats per promotors locals al
Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d'agost de 2021.

En el Fòrum Menorca 2021, celebrat el mes d’agost de
2021 a l’illa del Rei, el conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, Miquel Company, tingué l’oportunitat d’explicar
l’estratègia de les Illes Balears; i, a més a més, les entitats
privades varen tenir l’ocasió també d’aprofundir amb la
presentació dels seus projectes.

Val a dir que tots els projectes presentats a l’illa del Rei han
estat inclosos dins del Pla d’Inversions Estratègiques de les
Illes Balears.

Palma, 16 d’agost de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons
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Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5182/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes "Menorca Smart Green Island".

En el Fòrum Menorca 2021, celebrat el mes d’agost de
2021 a l’illa del Rei, el conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, Miquel Company, tingué l’oportunitat d’explicar
l’estratègia de les Illes Balears; i, a més a més, les entitats
privades varen tenir l’ocasió també d’aprofundir amb la
presentació dels seus projectes.

Val a dir que tots els projectes presentats a l’illa del Rei han
estat inclosos dins del Pla d’Inversions Estratègiques de les
Illes Balears, també el projecte "Menorca Smart Green Island".

Palma, 16 d’agost de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5183/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte Menorlac.

En el Fòrum Menorca 2021, celebrat el mes d’agost de
2021 a l’illa del Rei, el conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, Miquel Company, tingué l’oportunitat d’explicar
l’estratègia de les Illes Balears; i, a més a més, les entitats
privades varen tenir l’ocasió també d’aprofundir amb la
presentació dels seus projectes.

Val a dir que tots els projectes presentats a l’illa del Rei han
estat inclosos dins del Pla d’Inversions Estratègiques de les
Illes Balears, també el projecte Menorlac.

Palma, 16 d’agost de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5184/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte d'economia digital i innovació
tecnològica (en el marc Fòrum Menorca Illa del Rei).

En el Fòrum Menorca 2021, celebrat el mes d’agost de
2021 a l’illa del Rei, el conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, Miquel Company, tingué l’oportunitat d’explicar
l’estratègia de les Illes Balears; i, a més a més, les entitats
privades varen tenir l’ocasió també d’aprofundir amb la
presentació dels seus projectes. Entre la presentació d'aquests,
el projecte d'economia digital i innovació tecnològica.

Val a dir que tots els projectes presentats a l’illa del Rei han
estat inclosos dins del Pla d’Inversions Estratègiques de les
Illes Balears.

Palma, 16 d’agost de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
AV)

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

Feta la consulta a l’empresa Eulen, adjudicatària del
contracte del Servei de vigilància de la posidònia a Formentera,
el motiu pel qual el passat 3 de juny només començaren 2
embarcacions de les 5 previstes per a la protecció de la
posidònia en el litoral d’aquesta illa, van ser:

1. Problemes administratius davant Capitania Marítima.
2. Problemes per trobar patrons a l’illa de Formentera.

Cal destacar que, com cada any, el 15 de maig ha operava
una barca de vigilància i informació al fondeig sobre posidònia
a l’illa de Formentera.

Palma, 5 de setembre de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 5198/22, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans tècnics i humans que havia de posar en marxa
l'empresa guanyadora del lot de Formentera quant a la
protecció de la posidònia.

Els mitjans tècnics i humans que l’empresa Eulen,
adjudicatària del lot de Formentera, havia de tenir després de
la firma del contracte eren 6 patrons i 5 embarcacions. A dia 1
de juny hi havia una embarcació, que donava servei des del 15
de maig, i dia 3 se’n va unir una segona.

Palma, 3 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7422/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre el Compte General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Hisenda i
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Relacions Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7550/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, Sr. Josep
Lluís Riera i Moll sobre les mesures recollides en l'Informe
preliminar de la Comissió de Peticions del Parlament de la
Unió Europea després de la recent visita per part de la
missió parlamentària, en relació als casos d'abusos a
menors tutelats per les administracions de les Illes Balears;
la informació facilitada pel Fiscal Delegat de la Secció de
Menors de les Illes Balears, Sr. Díaz Cappa, en relació amb
els delictes comesos per menors; l'Informe de l'estat de la
pobresa a les Illes Balears de 2021 elaborat per l'EAPN; i
el contingut del IV sobre assetjament escolar i ciberbullying
elaborat per la Fundació ANAR.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, Sr. Josep Lluís
Riera i Moll, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix la
compareixença en seu parlamentària del director de l'OBIA per
tal de conèixer la seva valoració respecte a als temes indicats.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2443/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7378/22, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a Conferència sobre
el futur d'Europa.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició

no de llei RGE núm. 5947/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7661/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la tramitació ordinària per a la proposició no de llei esmentada,
relativa a adopció immediata de mesures per a l'adaptació de
l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de l'escrit RGE núm. 7661/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la segona
sessió de dia 21 de setembre de 2022, admet a tràmit l'escrit
RGE núm. 7681/22, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, i accepta la retirada de l'escrit esmentat,
mitjançant el qual es demanava tramitació ordinària per a la
proposició no de llei RGE núm. 5947/22, relativa a adopció
immediata de mesures per a l'adaptació de l'activitat econòmica
balear a les circumstàncies actuals.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
No-creació de la Comissió no permanent per a la

realització del seguiment de l'execució i del compliment de
les mesures proposades a l'informe de la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu en relació amb les menors
tutelades per part del Govern de les Illes Balears i del
Consell de Mallorca (escrit RGE núm. 7256/22,
complementat amb l'escrit RGE núm. 7354/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 14 de setembre de 2022, admeté a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual
se sol·licitava la creació de la comissió no permanent per a la
realització del seguiment de l’execució i del compliment de les
mesures proposades a l’informe de la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu en relació amb les menors tutelades, per
part del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca;
i, conformement amb els articles 60 i 61 del Reglament de la
cambra, acordà de sotmetre'l a l'audiència de la Junta de
Portaveus, per tal de decidir-ne definitivament a una sessió
posterior.

D'acord amb l'article 61 esmentat la comissió sol·licitada
reuneix les característiques següents:
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• La creació de la Comissió no permanent per a la realització
del seguiment de l’execució i del compliment de les
mesures proposades en l’informe de la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu en relació amb les menors
tutelades, per part del Govern de les Illes Balears i del
Consell de Mallorca.

• Objecte: Estudi del contingut de l’informe, de les
actuacions necessàries per al seguiment de la correcta
execució d’aquest, així com del compliment de les mesures
que estableix.

• Organització i funcionament: La regulació serà la prevista
al Reglament del Parlament de les Illes Balears per a les
Comissions (articles 42 i següents).

• Composició: La mateixa composició numèrica de les
comissions permanents legislatives, amb el mateix criteri
distributiu, és a dir: 

4 diputats del Grup Parlamentari Socialista
3 diputats del Grup Parlamentari Popular 
1 diputat del Grup Parlamentari Unidas Podemos
1 diputat del Grup Parlamentari Ciudadanos
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 diputat del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares 
1 diputat del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari Mixt.

• Termini: La comissió haurà de realitzar el seu treball durant
la present legislatura.

• Dictamen: Elaborat per la comissió serà debatut en el Ple
del Parlament de les Illes Balears.

Finalment, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la
segona sessió de dia 21 de setembre de 2022, després d'oir la
Junta de Portaveus en sessió del mateix dia, acorda no crear la
comissió esmentada.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Vint-i-tresena 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 21 de setembre de 2022 (en la qual
es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-tresena 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
erradicada, 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-tresena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 6 d'octubre de 2022.

Palma, a 21 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A les Preguntes RGE núm. 14332 i 14333/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a professionals sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en les residències de persones grans de les Illes Balears no vacunats en el primera pauta completa d’acord amb els grups i criteris de vacunació establerts i a professionals sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la seva feina en les residències i centres de dia de persones en situació de discapacitat, que han manifestat la seva negativa a vacunar-se en la primera pauta “completa” front la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14403/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a l'àmbit educatiu a la sisena onada de la pandèmia (1) novembre.
	A la Pregunta RGE núm. 149/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració durant aquesta legislatura amb els col·legis professionals.
	A la Pregunta RGE núm. 150/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa d'agilitació administrativa en matèria de tramitació urbanística.
	A les Preguntes RGE núm. 154 i 155/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a antiguitat de les places d’aparcament de l’IBAVI llogades de cadascuna de les promocions en els municipis d’Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal i a situació del pagament de lloguer de les places d’aparcament de l’IBAVI de cadascuna de les promocions en els municipis d’Es Castell, Alaior, Ferreries i Es Mercadal.
	A la Pregunta RGE núm. 389/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tècnics en cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut (2).
	A la Pregunta RGE núm. 407/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assistència i trasllat de ferits de bala a l'actuació del SAMU 061 de Formentera del dijous 20 de gener de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 598/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus rebuts per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
	A les Preguntes RGE núm. 1389 a 2050/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a dispositius tecnològics als centres educatius de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2174/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de qualitat específics d'establiments comprovats per la conselleria des de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2175/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de modernització posats en marxa per la Conselleria de Turisme des de 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 2540/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a col·laboració de la Conselleria d'Educació amb la Rafa Nadal International School.
	A la Pregunta RGE núm. 4079/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pediatria al CS de Ponent d'Andratx.
	A la Pregunta RGE núm. 4366/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a planificació i programació de les contractacions dels professionals sanitaris per a la temporada d'estiu a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 4368/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Àrea d'Hemodinàmica a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 4567/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interins a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
	A les Preguntes RGE núm. 4960 a 4966/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a procediment internalització a l’EPRTVIB (1 a 4) i a superàvit resultant dels comptes de l’exercici pressupostari del 2021 EPRTVIB IB3.
	A la Pregunta RGE núm. 4988/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de servei cessats en els diferents hospitals públics de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4989/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncies de caps de servei, caps de secció i facultatius especialistes d'àrea en els diferents hospitals de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 5039 a 5063/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a atenció a la diversitat (I a XXIII).
	A la Pregunta RGE núm. 5047/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aules digitals.
	A la Pregunta RGE núm. 5141/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (1).
	A la Pregunta RGE núm. 5142/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (2).
	A la Pregunta RGE núm. 5144/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Amb tots els sentits" (4).
	A la Pregunta RGE núm. 5177/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova estació de bombeig del municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca).
	A la Pregunta RGE núm. 5178/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora de Ferreries (1).
	A la Pregunta RGE núm. 5179/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada i trasllat dels fangs contaminants de la depuradora de Ferreries (2).
	A la Pregunta RGE núm. 5181/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes presentats per promotors locals al Fòrum Menorca Illa del Rei celebrat el 12 d'agost de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 5182/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes "Menorca Smart Green Island".
	A la Pregunta RGE núm. 5183/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte Menorlac.
	A la Pregunta RGE núm. 5184/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'economia digital i innovació tecnològica (en el marc Fòrum Menorca Illa del Rei).
	A la Pregunta RGE núm. 5197/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les tasques de les embarcacions per a la protecció de la posidònia en el litoral de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 5198/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans tècnics i humans que havia de posar en marxa l'empresa guanyadora del lot de Formentera quant a la protecció de la posidònia.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 7422/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2021.
	RGE núm. 7550/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, Sr. Josep Lluís Riera i Moll sobre les mesures recollides en l'Informe preliminar de la Comissió de Peticions del Parlament de la Unió Europea després de la recent visita per part de la missió parlamentària, en relació als casos d'abusos a menors tutelats per les administracions de les Illes Balears; la informació facilitada pel Fiscal Delegat de la Secció de Menors de les Illes Balears, Sr. Díaz Cappa, en relació amb els delictes comesos per menors; l'Informe de l'estat de la pobresa a les Illes Balears de 2021 elaborat per l'EAPN; i el contingut del IV sobre assetjament escolar i ciberbullying elaborat per la Fundació ANAR.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2443/22.
	Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE núm. 5947/22.
	Retirada de l'escrit RGE núm. 7661/22.
	No-creació de la Comissió no permanent per a la realització del seguiment de l'execució i del compliment de les mesures proposades a l'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu en relació amb les menors tutelades per part del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca (escrit RGE núm. 7256/22, complementat amb l'escrit RGE núm. 7354/22).



	4. INFORMACIONS
	Vint-i-tresena 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.


