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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 8380/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes
dels fons Next Generation per a l'eficiència energètica, la rehabilitació i la descarbonització de les ciutats. 9799

B) RGE núm. 8381/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'impostos per ajudar
les famílies com fan altres comunitats autònomes. 9800

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 8354/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents per facilitar l'accés a un habitatge als joves de
les Illes Balears (procediment d'urgència). 9800

B) RGE núm. 8390/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a reducció de la bretxa de gènere de les pensions.
9801

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7554/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Institut de
Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), davant la Comissió de Salut. 9802

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consultes afectades pel ciberatac a l'Ibsalut. 9803

B) A la Pregunta RGE núm. 2718/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a auditoria de la campanya de vacunació de la COVID-19. 9803

C) A la Pregunta RGE núm. 3533/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
auditoria de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears. 9803

D) A la Pregunta RGE núm. 5206/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tancament temporal d'hospitals del Servei Públic de Salut el 2022. 9804

E) A les Preguntes RGE núm. 5329 a 5332/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a permisos i autoritzacions atorgats pel Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals que en depenen per a la celebració del concert
Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros, a mesures imposades pel Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals
que en depenen per a la celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros, a controls i seguiments
efectuats per part del Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals que en depenen en relació al concert Reggaeton Beach Festival
(RBF) Erasmus a la Plaça de Toros i a mesures que pensa dur a terme el Govern en relació amb futurs concerts i esdeveniments a la
Plaça de Toros. 9804

F) A la Pregunta RGE núm. 5344/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expulsió
de clients per pràctiques perilloses, Decret llei 1/2020. 9804

G) A la Pregunta RGE núm. 5370/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de centres CEIP-ESO combinats que té previst construir la Conselleria d'Educació abans que s'acabi la present
legislatura. 9805

H) A la Pregunta RGE núm. 5467/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballadors dels informatius d'IB3 d'Eivissa i Formentera, precarietat laboral. 9805

I) A la Pregunta RGE núm. 5468/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a setena
onada de la COVID-19, protocol i pla de contingència. 9805

J) A les Preguntes RGE núm. 5538 i 5539/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despeses
comptabilitzades amb el concepte Ministeri para la Transición Ecológica per imports de 45.229.330, 87 euros i 8.924.558,72 euros. 

9805

K) A la Pregunta RGE núm. 5553/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
pla de rescat a 2-3 anys vista per a l'agricultura d'aquesta terra. 9805
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L) A la Pregunta RGE núm. 5657/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comprovació pel Govern dels motius al·legats per PANAF HOLDING per no prestar els serveis compromesos. 9805

M) A la Pregunta RGE núm. 5658/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia
del Govern en relació amb els doblers que es varen pagar a PANAF HOLDING per al transpoirt de material sanitari. 9806

N) A la Pregunta RGE núm. 5659/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de les quanties abonades a PANAF HOLDING. 9806

O) A la Pregunta RGE núm. 5662/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud
d'informe a l'Advocacia de la comunitat autònoma en relació amb la contractació de PANAF HOLDING. 9806

P) A la Pregunta RGE núm. 5665/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi de viabilitat
del nou traçat de l'emissari de l'EDAR de Maó-Es Castell. 9806

Q) A la Pregunta RGE núm. 5666/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de les EDAR
de Maó-Es Castell i de Ciutadella. 9806

R) A la Pregunta RGE núm. 5667/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a primera fase de la
millora i l'ampliació de l'EDAR de Sant Lluís. 9806

S) A la Pregunta RGE núm. 5668/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a redacció de projectes
refosos d'emissaris a Menorca (Cala En Porter, Ciutadella Sud, Sant Lluís i Binidalí). 9807

T) A la Pregunta RGE núm. 5669/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oferta de cursos de
català per al personal de l'Ibsalut. 9807

U) A la Pregunta RGE núm. 5689/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
residència de Son Martorell. 9807

V) A la Pregunta RGE núm. 5692/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aclariments a la Llei de residus estatal. 9808

W) A la Pregunta RGE núm. 5693/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa acrema de restes vegetals, llenya i poda. 9809

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7643 i 7650/22. 9809

B) Proposta al Ple de la cambra que la Proposició de llei de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears (RGE
núm. 5476/22), es tramiti pel procediment directe i en lectura única. 9809

C) Designació de tres membres del Parlament de les Illes Balears per defensar a les Corts Generals la Proposició de llei de
modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. 9809

D) Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 9809
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2022, aprovà,
per assentiment, la Resolució a l'Informe 203/2022 de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre el
compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, corresponent a
l'exercici de 2020 (escrit RGE núm. 3356/22).

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

 El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de
compliment de legalitat cada dos anys a l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en
un informe específic de dos anys consecutius, i a informar-
ne del resultat.

Específicament, l'informe de l'exercici 2022/2023 ha
d'incloure el seguiment de les recomanacions de l'informe
185/21.

A la seu del Parlament, a 20 de setembre de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de setembre
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 12948/21, relativa a aprofundir en la seguretat de
les víctimes de violència masclista, amb les esmenes RGE núm.
4701, 7381, 7382 i 7383/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar una llei integral per lluitar contra el
tràfic d'éssers humans, amb especial atenció a les dones i
nines que són prostituïdes, que a més de prevenir i

perseguir aquesta forma de violència i les xarxes de
delinqüents que es lucren amb aquesta «esclavitud
moderna», contingui un pla d'integració per als milers de
víctimes, la major part dones i nines, encara sense
quantificar a l'Estat espanyol, que és una de les principals
destinacions europees de les migrants captades per les
xarxes per exercir la prostitució; així mateix que reculli les
mesures socials bàsiques que han de desenvolupar les
comunitats autònomes per aconseguir l'autonomia de les
dones i nines traficades. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a impulsar plans
d'igualtat amb suficients recursos humans i materials, així
com millorar les dades per a la sensibilització social i la
planificació i l’avaluació de les polítiques d'igualtat. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a tenir en compte que la insularitat, a més de suposar
una necessitat pel que fa a desplaçaments, per atendre les
víctimes de violència masclista d'una manera presencial que
garanteixi l'equitat dels recursos per a la recuperació
integral de les dones i nines, necessita establiments i
personal en cada illa, per la qual cosa es fa necessari
garantir que la insularitat serà paritària amb les Illes
Canàries i el percentatge serà del 4% del total del projecte,
tal com es va acordar a la Conferència Sectorial que va
aprovar la distribució dels fons del Pacte d'Estat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar, adaptant-se a les diferents
etapes educatives, l'educació afectivosexual des de la
primera infància i contra la discriminació i la violència de
gènere des de l'òptica igualitària i des de la diversitat en
totes les fases educatives. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en col·laboració amb els consells insulars a
reforçar les actuacions amb menors en context de violència
de gènere i incorporar la perspectiva de gènere a les
actuacions dels punts de trobada. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar plans de formació i sensibilització
contra la violència de gènere d'obligat compliment al
personal sanitari, educatiu, jurídic i a les forces i cossos de
seguretat de l'Estat, amb cursos mantinguts en el temps,
actualitzats i avaluables. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i aprofundir en les campanyes
de conscienciació i informació específiques per al context
actual, implicant els entorns pròxims a les dones i nines que
sofreixen violència masclista en les diverses formes, perquè
comuniquin la situació a les administracions corresponents
i donin suport a les víctimes. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incrementar el finançament a les comunitats
autònomes i entitats locals per enfortir la xarxa pública
d'atenció a les víctimes internalitzant els serveis d'atenció
directa, d'acolliment i l'atenció del telèfon d'atenció a la
violència per possibilitar ocupacions dignes com a primer

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203356
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-132.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204701
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204701
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207381
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207382
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207383
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pas per a la bona atenció, informació i assistència de les
víctimes de violència de gènere. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en col·laboració amb els consells insulars a
desenvolupar iniciatives que donin suport a les víctimes
vulnerables de la violència masclista, de tal manera que
s'adaptin els canals d'informació, assistència i reparació a
les circumstàncies d'aquestes dones. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta l'Institut Balear
de la Dona, sempre que hi hagi normalitat, a convocar de
forma ordinària dins el primer trimestre de cada any la
comissió d'Igualtat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a desplegar totes les accions previstes als
diferents eixos de treball del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere, i a seguir complint amb els
compromisos pressupostaris per tal de poder complir tots
els objectius que s’hi preveuen.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a destinar els recursos necessaris, dins els actuals
pressuposts, per a la creació d’un nou Jutjat de Violència de
Gènere a Mallorca

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a seguir reforçant els efectius de la policia nacional,
de la Unidad de Atencion a la Familia y Mujer (UFAM) i
la Unidad de Mujer y Menores (UMUME) a les Illes
Balears per garantir la seguretat de les víctimes de violència
de gènere.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de setembre de 2022, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2055/22, relativa a
impulsar la perspectiva de gènere en el model de salut mental
en temps post-COVID, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: 

1. Incorporar la perspectiva de gènere al model d'atenció en
salut mental, a través del futur Pla Estratègic de Salut
Mental. 

2. Impulsar la creació de grups de dones i xarxes de relació
i suport mutu. 

3. Oferir formació i recursos per a la gestió emocional i
l'empoderament als docents de forma transversal. 

4. Facilitar que les dones amb problemes de salut mental
puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi
procés de recuperació. 

5. Empoderar les dones i fomentar una major participació
dins el moviment associatiu en salut mental i la societat en
general, que faciliti la defensa dels seus drets en primera
persona a un col·lectiu històricament silenciat i
invisibilitzat.

6. Fomentar la investigació en aquest camp.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de setembre de 2022, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4736/22, relativa a
mesures de suport a les persones que pateixen la malaltia
celíaca i altres intoleràncies alimentàries, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha de realitzar les actuacions
encomanades en les diferents iniciatives parlamentàries que
s’han debatut al Parlament de les Illes Balears respecte de
les malalties relacionades amb les intoleràncies
alimentàries. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les actuacions per facilitar la vida als
pacients de malaltia celíaca i en concret: 

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar les mesures de suport i
col·laboració amb les associacions de celíacs de les Illes
Balears i d’altres intoleràncies alimentàries específiques per
impulsar iniciatives i accions relacionades amb l'ajuda al
diagnòstic i la normalització dels aliments que aquests
pacients poden ingerir.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desenvolupar campanyes específiques
d'informació i conscienciació, en col·laboració amb les
associacions, sobre la malaltia celíaca o la intolerància al
gluten, així com sobre la resta d’intoleràncies alimentàries;
i a actualitzar permanentment la llista d’aliments aptes per
a celíacs i, en el seu cas, altres intolerants, procurant que
sigui publicada per al seu accés general i gratuït. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-144.pdf#page=173
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-158.pdf#page=41
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c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar i implementar mesures
compensatòries per a les persones celíaques amb l’objectiu
de reduir els sobrecosts generats per la compra d’aliments
sense gluten envers d’altres intoleràncies alimentàries, i la
seva equiparació a la resta d’aliments, així com establir
diferents ajudes directes a persones que pateixen la malaltia
celíaca, independentment de la seva edat, en funció del grup
poblacional (famílies nombroses, persones en atur o que
rebin subsidi no contributiu, persones jubilades, persones
amb discapacitat, grups en risc d’exclusió social, etc.).

d) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a afavorir l’accessibilitat dels productes i
els aliments necessaris per a una dieta sense gluten o sense
altres elements causants d’intoleràncies específiques a tots
els establiments de venda d’alimentació, amb la major
varietat i facilitat possible, per garantir l’accés a una dieta
saludable i equilibrada als seus afectats. 

e) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a treballar conjuntament amb les
associacions de persones celíaques perquè els establiments
de restauració incloguin a les seves cartes i menús aliments
sense gluten i igualment als centres escolars i sanitaris. 

f) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure que els establiments de restauració s'identifiquin
com establiments amb cartes aptes per a celíacs i altres
intoleràncies digestives. 

g) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears dins les seves
competències a analitzar la possibilitat de donar un
tractament especial assimilable al de les famílies nombroses
a les famílies amb qualque membre celíac o diagnosticat
amb intoleràncies alimentàries específiques.

h) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant a través del Servei de
Seguretat Alimentària per al compliment tant del Reglament
de la UE sobre la declaració d’al·lèrgens en establiments
com de la Directiva UE 41/2009 sobre la composició i
l'etiquetat dels productes alimentaris per a persones
celíaques; així com a potenciar la inspecció i el compliment
de la normativa aplicable. 

i) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar potenciant la formació dels professionals sanitaris
en la intolerància al gluten i altres al·lèrgies alimentàries
per afavorir el diagnòstic precoç de la malaltia i millorar la
coordinació entre Atenció Primària i atenció hospitalària
millorant la informació des del Portal Web del Pacient. 

j) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a promoure tant la formació inicial dels
professionals de l’hostaleria, com la formació específica de
personal de restauració ja en actiu, en qüestions de
celiaquia i altres intoleràncies alimentàries. 

k) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a: 

-  Unificar el protocol d'actualització periòdica que
permeti als professionals de la sanitat pública el
diagnòstic precoç de la celiaquia. 
- Ampliar la formació dels professionals sanitaris en
relació amb la detecció i el diagnòstic de malalts
celíacs. 
- Posar en marxa una campanya de sensibilització del
sector hoteler i la restauració per millorar l'atenció dels
celíacs als seus establiments. 

l) El Parlament de les Illes Balears insta el Servicio
Nacional de Salud a elaborar un mapa epidemiològic dels
afectats per la intolerància al gluten, tal i com han sol·licitat
les associacions de malalts. 

m) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a crear un registre de pacients celíacs en
col·laboració amb les associacions que els  representen i els
professionals sanitaris. 

n) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir de manera obligatòria que als
centres públics (incloent-hi els sanitaris, els educatius i els
socials, entre d'altres) que comptin amb serveis de cafeteria
o menjador, s’ofereixin dietes sense gluten i que els
treballadors disposin de formació adequada.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de setembre
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5413/21, relativa a medi ambient i sobirania, en
defensa de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears i del traspàs de competències en costes i
litoral, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat espanyol que reguli, en els mateixos termes, els
objectius per a les Illes Balears corresponents a la
disposició addicional tercera —apartat tercer—, en relació
amb l'article 67 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, que
són: 

a) A partir de l'1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles
respecte dels quals s'estableixin reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia en el territori de la comunitat autònoma. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=61
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b) A partir de l'1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes,
furgons i furgonetes que no siguin lliures d'emissions, llevat
dels vehicles respecte dels quals s'estableixin
reglamentàriament excepcions per raons de servei públic o
de la seva radicació prèvia a les Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències en costes i
litoral a favor del Govern de les Illes Balears, fent efectiu
l'article 32.17 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a les
competències executives en la gestió del domini públic
marítimoterrestre, i que diu textualment que ha de ser
competència de la CAIB: «La gestió del domini públic
marítimoterrestre, respectant el règim general del domini
públic, especialment en allò relatiu a la concessió
d'autoritzacions; l'execució d'obres i actuacions al litoral
que no siguin d'interès general; la policia administrativa a
la zona de domini públic marítimoterrestre i les concessions
i els ancoratges».

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de setembre
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei 
RGE núm. 7645/21, relativa a la participació de les
institucions de les Illes Balears en el DORA 2022-2026 i la no-
ampliació de l'Aeroport de Palma, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu rebuig a
l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan i a qualsevol
actuació encaminada a un increment de la capacitat actual
i reclama que aquests recursos econòmics es destinin a
projectes de millora als aeroports de les Illes Balears que
comptin amb el consens institucional.

2. El Parlament de les Illes Balears manté el seu
posicionament respecte de tota la resta de punts de la
Proposició no de llei 3478/2020, aprovada en sessió
plenària del Parlament de les Illes Balears el passat 7 de
juliol de 2020.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5478/22,
relativa a ocupació verda, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per mesures específiques
per a la promoció de l'ocupació en sectors vinculats a la
lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica i a
ampliar encara més l'oferta actual de formació en els camps
d'energia i aigua de cara al proper Pla d'Ocupació de
Qualitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes formatius a través
de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i el
Servei d'Ocupació de les Illes Balears en les següents
matèries:
C Instal·lacions d'energies renovables i el seu

manteniment.
C Instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

i el seu manteniment.
C Gestió energètica d'empreses.
C Sistemes d'eficiència energètica en la construcció.
C Sistemes d'eficiència energètica en processos

industrials.
C Sistemes d'eficiència energètica en el sector serveis.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei
d'Ocupació de les Illes Balears perquè, en col·laboració
amb l'Institut Balear de la Dona, elabori mesures
específiques de promoció de la inserció laboral de les dones
en el sector de l'energia.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5520/22,
relativa a mesures en relació amb el turisme d'excessos, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, paral·lelament, efectuar les feines següents:

C Destinar una partida pressupostària de fons propis, a
més dels fons del Govern central, europeus o de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-120.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-164.pdf#page=87
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-164.pdf#page=88


9784 BOPIB núm. 173 - 30 de setembre de 2022

qualsevol altra mena, per a la millora i la reconversió de
les zones turístiques en general i de les afectades pel
turisme d’excessos en particular, cap a la qualitat, la
sostenibilitat i la millora de la convivència.

C Facilitar, crear i dotar d’eines tecnològiques per
combatre el turisme d’excessos, en funció de les
necessitats de les administracions, entitats i del sector
privat afectat i, en especial, dels ajuntaments com a
administració directament afectada.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
setembre de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 4837/22, relativa a protecció internacional
dels defensors dels Drets Humans, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incorporar en la seva Estratègia d'Acció
Exterior el reconeixement al treball i a la situació de risc en
què viuen les defensores i els defensors de drets humans en
múltiples països, adoptant totes les mesures necessàries per
garantir la seva protecció, incloent-hi la proporció de
recursos eficaços i la promoció de la feina de casa,
rebent-les i rebent-los a les ambaixades, condemnant les
represàlies que poguessin sofrir les i els defensors arran
d'aquestes trobades, instant recerques imparcials dels
diferents atacs soferts per les persones defensores, assistint
com a observadors als seus judicis i impulsant davant els
seus respectius governs iniciatives per garantir la seva
protecció a través de mecanismes com ara l'Examen
Periòdic Universal del Consell de Drets Humans de
Nacions Unides. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar, dins de la seva agenda de política
exterior feminista, l'adopció i el compliment de resolucions
de l'ONU que garanteixin el respecte i la protecció real i
efectiva de les dones defensores de drets humans. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a continuar garantint l'aplicació efectiva, el
coneixement i la difusió de les directrius de la Unió
Europea sobre defensores i defensors de Drets Humans per
part de totes les ambaixades espanyoles. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a examinar de manera sistemàtica la situació de les
defensores i els defensors dels drets humans, a publicar
-prèvia consulta amb les defensores i els defensors- les

seves conclusions anuals sobre l'actuació de la UE per
promoure la tasca de les defensores i els defensors i garantir
la seva protecció en la seva política exterior, i a abordar
proactivament la necessitat d'unitat dels estats membres en
matèria de drets humans. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a promoure, en el si de la Unió Europea,
l'elaboració d'una estratègia global participativa de suport
a les defensores i als defensors dels drets humans amb
preocupacions intersectorials en enfrontar-se les persones
defensores a reptes i riscos específics. Aquests hauran
d'incloure, almenys i prèvia consulta, els que afecten
defensores i defensors dels drets humans de les dones, dels
pobles indígenes, de les minories ètniques i/o religioses, de
les persones LGTBI, racialitzades, migrants, refugiades,
amb discapacitat o diversitat funcional, que defensin
qüestions relatives a la terra, al medi ambient o al territori,
i líders sindicals davant empreses i multinacionals. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a fomentar una cultura de la innovació en l'àrea
que incorpori, d'una banda, l'elaboració d'un pla de
comunicació pública que contraresti campanyes
difamatòries contra defensores i defensors de drets humans
i que abordi la vigilància digital selectiva; i, per una altra,
que designi un centre de coordinació en el Servei Europeu
d'Acció Exterior (SEAE) amb els Ministeris d'Afers
Exteriors dels estats membres, que s'encarregui d'identificar
i difondre bones pràctiques i promoure enfocaments
estratègics i polítiques concretes per respondre quan les
defensores i els defensors de drets humans sofreixin
represàlies per col·laborar amb la Unió Europea. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a continuar garantint i vetllant en el marc de la
comunitat internacional perquè totes les mesures que
restringeixin el dret a defensar els drets humans -incloses
les que imposen limitacions als drets a la llibertat de
circulació, expressió, associació i reunió pacífica- siguin
estrictament proporcionals i necessàries per a la protecció
de la salut pública o la consecució d'un altre fi legítim,
d'acord amb el dret internacional dels drets humans. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i totes les entitats públiques a continuar
impulsant els reconeixements públics de les figures de
persones i entitats defensores dels Drets Humans a més de
continuar fent polítiques que ajudin a defensar les persones
defensores dels Drets Humans, donar difusió a la seva feina
a l'Estat espanyol i a continuar fent feina per eradicar les
causes que vulneren els drets humans arreu del món.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
setembre de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 4843/22, relativa a desenvolupament de les
polítiques necessàries per protegir i impulsar l'activitat física
i l'esport inclusiu a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
enhorabona i l'enorme orgull vers tots i totes els i les
esportistes de les nostres illes que han participat en els
paralímpics de Tòquio 2021 i els anima a no defallir i
seguir treballant de valent per fer de l'esport un exemple de
cohesió, esforç i pau. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i coordinar amb els consells
insulars i la FELIB les polítiques necessàries per garantir la
plena autonomia i la inclusió social de les persones amb
discapacitat en l'àmbit de l’activitat física i l'esport, atenent
particularment les necessitats específiques de les dones i
nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s'oposin
a la plena inclusió. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el projecte de llei de l’activitat física
i l'esport de les Illes Balears contemplant: 

a) La incorporació en tots els programes públics de
desenvolupament de l’activitat física i l'esport de l'efectiva
consideració del principi d'igualtat d'oportunitats i
no-discriminació de les persones amb discapacitat en el
disseny i la seva execució. 

b) Els mecanismes necessaris per promoure l'activitat
física i l’esport entre les persones amb discapacitat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar campanyes institucionals per
fomentar l’activitat física i l’esport inclusiu, així com a
promocionar els esportistes paralímpics de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3318/22, relativa a impuls del codi de bones pràctiques
professionals en les arts visuals, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a impulsar el Codi de bones pràctiques
professionals en les arts visuals, mitjançant protocols de
col·laboració entre els consells insulars, els ajuntament i
altres administracions que així ho desitgin, i l’Associació
d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB).

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3448/22, relativa a participació dels alumnes, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

1. Organitzar jornades de formació sobre participació entre
alumnat dels diferents centres de secundària a fi de
dinamitzar la participació i donar a conèixer la importància
dels òrgans de participació tant del centre com d'altres
àmbits (consells escolars municipals, insulars i autonòmics).
I organitzar trobades entre centres amb la finalitat d'afavorir
l'intercanvi d'experiències. 

2. Dissenyar i implementar noves línies d'actuació política
que incentivin i fomentin la creació d'associacions,
federacions i confederacions d'associacions d'alumnes. 

3. Promoure els convenis necessaris amb consells insulars
i ajuntaments, recursos per a la disposició de recursos,
espais i activitats que fomentin la participació estudiantil.

A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 7236/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència
del grau de Periodisme o Comunicació Audiovisual en els llocs
directius d'IB3.

B) RGE núm. 7201/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a objectius
de la nova direcció d'informatius.

C) RGE núm. 7246/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a personal
directiu i acreditació de català.

D) RGE núm. 7254/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvis a la graella d'IB3.

E) RGE núm. 7264/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
continguts en producció pròpia d'IB3.

F) RGE núm. 7265/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificacions a la
graella els mesos estivals.

G) RGE núm. 7266/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració d'audiència d'IB3
TV de l'agost.

H) RGE núm. 7267/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per al
seguiment i la nova programació esportiva.

I) RGE núm. 7289/22, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
pressuposts 2023.

J) RGE núm. 7290/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a procés
d'internalització dels serveis informatius i els serveis tècnics
associats.

K) RGE núm. 7237/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió dels jaleos dels pobles de Menorca.

L) RGE núm. 7238/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius
d'IB3 Ràdio amb la nova direcció.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2022, rebutjà els
Punts 1 i 2.1, 2.2 i 2.4 de la Proposició no de llei RGE núm.
5520/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb el turisme d'excessos, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 6 i

abstencions 2.
• Punt 2.1, 2.2. i 2.4: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en

contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels informes 201 i 204/2022, de la Sindicatura de

Comptes, sobre la rendició de comptes del sector públic
local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 i
sobre determinats aspectes de l'activitat contractual dels
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici
2019, respectivament (escrits RGE núm. 2619 i 4442/22).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2022, debaté
els informes esmentats a l'enunciat, presentats per la
Sindicatura de Comptes.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença urgent de la delegada del

Govern, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les gestions i actuacions com a
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conseqüència de la suspensió immediata del tractat
d'amistat entre Espanya i Algèria (RGE núm. 5074/22).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de setembre
de 2022, aprovà la sol·licitud de compareixença urgent de la
delegada del Govern a les Illes Balears sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença d'un representant de la Creu

Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas
Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre la situació de sensellarisme a les
Illes Balears (RGE núm. 4758/22).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
setembre de 2022, aprovà, per unanimitat, la sol·licitud de
compareixença d'un representant de la Creu Roja Illes Balears,
Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes Balears sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença urgent de la presidenta dels

drets humans i contra el saqueig de recursos naturals,
membre de la instància sahrauí contra l'ocupació del
Marroc (ISACOM) i coneguda activista en defensa del dret
a l'autodeterminació del poble sahrauí, Sra. Sultana Khaya,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, sobre la seva vivència i per tal de rebre el suport
del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 5018/22).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de
setembre de 2022, aprovà la sol·licitud de compareixença
urgent de la presidenta dels drets humans i contra el saqueig de
recursos naturals, membre de la instància sahrauí contra
l'ocupació del Marroc (ISACOM) i coneguda activista en
defensa del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, Sra.
Sultana Khaya, sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre
de 2022, admet a tràmit la proposta de resolució següent, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
Dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, MÉS per

Mallorca i VOX-Actua Baleares, relativa a l'Informe
203/2022 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2020 (escrit RGE núm.
3356/22).

Els Grups Parlamentaris Socialista, Popular, MÉS per
Mallorca i VOX-Actua Baleares presenten, derivada del debat
de l'Informe 203/2022 de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2020 (escrit RGE núm. 3356/22),
la proposta de resolució següent:

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de
compliment de legalitat cada dos anys a l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en un informe
específic de dos anys consecutius, i a informar-ne del resultat.

Específicament, l'informe de l'exercici 2022/2023 ha
d'incloure el seguiment de les recomanacions de l'informe
185/21.

Palma, a 13 de setembre de 2022

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre de 2022, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7680/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge per a joves (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Mobilitat i
Habitatge del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general del Govern en matèria d'habitatge per a joves.

Motivació de la urgència: Atesa la dificultat a les Illes Balears
per accedir a un habitatge i sent el col·lectiu jove un dels que
més difícil ho té per tal de poder fer front a la compra d'una
casa.

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

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8378/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a control dels fondejos sobre posidònia, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 7132/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 7132/22,
relativa a control dels fondejos sobre posidònia, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars en la protecció de la posidònia, mitjançant l’aportació
de mitjans materials i humans als diversos dispositius de
protecció previstos al Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la
conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears, molt
especialment al servei de vigilància de la posidònia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la
conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears i, si
escau, promoure les normes amb rang de llei que siguin
oportunes per tal de garantir la protecció de la posidònia i
reforçar les eines jurídiques de protecció d’aquesta espècie,
d’acord amb les consideracions de la Sentència del TSJIB núm.
248/2021, de 21 d'abril.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar i a publicar al BOIB, en el termini de tres
mesos, l’inventari dels impactes existents en les praderies de
posidònia de les Illes Balears, així com la planificació de les
actuacions necessàries per disminuir-los previst a l’article 3.5
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la
Posidonia oceanica a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a inspeccionar tots els camps de boies i punts de
fondeig autoritzats sobre posidònia existents a les Illes Balears
per tal d’analitzar si s’adeqüen a les condicions establertes a
l’article 8.3.g) del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la
conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar regularment cada sis mesos el Comitè
Posidònia, d’acord amb l’article 9 del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, en el termini de tres mesos, les inversions
i despeses assignades al fons posidònia l’any 2020 pendents
d’execució.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar al BOIB, en el termini d’un mes, les
inversions i despeses que s’han assignat al fons posidònia per
a l’any 2021 i 2022, d’acord amb l’apartat 4 la disposició
addicional cinquena del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre
la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, aprovar i fer públic el pla de seguiment de
l’estat general de les praderies de posidònia, d’acord amb el
que preveu l’article 10.1 del Decret 25/2018, de 27 de juliol,
sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre en el termini d’un mes al Comitè Posidònia
els resultats dels controls de seguiment d’abocaments al mar
per conducció o emissari submarí corresponents a l’any 2021
que els titulars de les esmentades instal·lacions tenen el deure
de trametre anualment a la Direcció General d’Ordenació del
Territori, d’acord amb el que estableix el punt segon de la
Disposició addicional quarta del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a requerir als titulars d’autoritzacions d’abocament al
mar per conducció o emissari submarí que efectuïn les millores
necessàries en el tractament dels efluents per minimitzar-ne
l’impacte quan, dels resultats dels controls anuals, s’infereixi
una afecció a la praderia de posidònia provinent d’un
abocament.

11. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a aprovar, en el termini de sis mesos, els plans de
conservació de la posidònia i de mesures de compensació per
a tots els ports i instal·lacions portuàries competència de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que encara no l’hagin

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-170.pdf#page=43
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incorporat al seu pla d’ús i gestió, d’acord amb el que preveu
la disposició transitòria primera del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer tots els tràmits necessaris perquè, de cara a la
prestació del servei de vigilància de les praderies de posidònia
per a 2023, s’incrementi l’horari de prestació del servei per tal
que aquest cobreixi també entre les 19 hores i les 22 hores del
vespre, i entre les 7 hores i les 10 hores del matí.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer tots els tràmits necessaris perquè, de cara a la
prestació del servei de vigilància de les praderies de posidònia
per a 2023, es prevegi un reforç, durant els mesos de juliol i
agost, del nombre d’embarcacions que presten aquest servei a
cadascuna de les illes respecte de les embarcacions que han
estat prestant aquest servei durant l’any 2022 amb l’objectiu de
garantir la capacitat de vigilar els punts negres de fondeig i, en
general, les zones que actualment queden sense control.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure, en el projecte de pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2023, les partides pressupostàries necessàries
per fer possible l’ampliació del servei prevista als dos punts
anterior.

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

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7584/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema de
mesura, alerta i prevenció de casos de risc d'inundació.

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

El 17 d'agost passat van anunciar l'activació de
l'INUNBAL, el Pla especial davant del risc d'inundacions, en
fase de preemergència des del 15 d'agost, que romandrà en
aquest estat fins al 30 de novembre.

La consellera Sra. Garrido va explicar que per detectar a
temps aquestes situacions i afrontar-les de forma més eficaç, la
DGEI, tal com preveu l'Inunbal, té un sistema de mesura, alerta
i prevenció davant casos de risc d'inundació nou i actualitzat,
que es combinarà així mateix amb les prediccions de l'AEMET
com a organisme estatal de previsions meteorològiques que
disposa de la Meteoalerta, el Pla nacional de predicció i
vigilància de fenòmens meteorològics adversos.

En què consisteix el sistema de mesura, alerta i prevenció?
On estan instal·lats aquests sistemes? Quants d'efectius vetllen
perquè sigui efectiu aquest nou dispositiu?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 7595/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova versió del
Pla Inunbal (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.

Quines han estat les millores i/o modificacions introduïdes
en la nova versió del Pla Inunbal?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 7596/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova versió del
Pla Inunbal (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.

Quina és la valoració, en termes operatius, que fan de la
nova versió de l'Inunbal després d'aquest temps de
funcionament?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 7597/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de la
Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears en relació amb la tramitació del nou PGOU de
Palma.

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

En quina situació es troba l'informe de la Direcció General
de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears en relació
amb la tramitació del nou PGOU de Palma?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

E)
RGE núm. 7598/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a documentació de
l'Ajuntament de Palma presentada en relació amb la
tramitació del nou PGOU.

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 presentat l'Ajuntament de Palma tota la documentació
requerida per la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears en relació amb la tramitació del nou
PGOU de Palma?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

F)
RGE núm. 7599/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment en què
es va requerir la documentació a l'Ajuntament de Palma en
relació amb la tramitació del nou PGOU.

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

En quin moment es va requerir a l'Ajuntament de Palma la
presentació de la documentació a la Direcció General de
Recursos Hídrics en relació amb la tramitació del nou PGOU
de Palma?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

G)
RGE núm. 7600/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
nou PGOU de Palma.

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

Quina valoració fa la Direcció General de Recursos Hídrics
del nou PGOU de Palma en tramitació?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

H)
RGE núm. 7601/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment de
presentació a la Direcció General de Recursos Hídrics de la
documentació relativa al nou PGOU de Palma per part de
l'ajuntament.

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

Quan ha presentat l'Ajuntament de Palma la documentació
a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears en relació amb la tramitació del nou PGOU de
Palma?

Palma, a 20 de setembre de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

I)
RGE núm. 7602/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a durada de l'externalització del
servei d'informació a l'usuari.

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

Quina durada tindrà l'externalització del servei d'informació
a l'usuari?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 7603/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a horari del servei d'informació a
l'usuari abans i després de l'externalització del servei.

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

El servei d'informació a l'usuari en quin horari s'oferia
abans de l'externalització? I ara?
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Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

K)
RGE núm. 7604/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (1).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura d'aquest
diferencial entre els costos de producció de la llet i els preus
que cobren els ramaders?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 7606/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (2).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Considera la Conselleria d'Agricultura que aquest
diferencial fa inviable la producció i la comercialització de llet
i d'altres productes lactis, i quines alternatives ha previst?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 7607/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (3).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Considera la Conselleria d'Agricultura que aquest
diferencial provoca la manca de rendibilitat, el tancament
d'explotacions i la reducció de la cabana de vacum de llet a
Balears, i quines alternatives ha previst?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 7608/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (4).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Considera la Conselleria d'Agricultura que suposa
l'incompliment de la Llei de la cadena alimentària i quines
mesures té previst aplicar?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 7609/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (5).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quines són la previsió i la dotació pressupostària de la
Conselleria d'Agricultura per donar continuïtat, durant 2023, al
Pla Provilac a Menorca?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 7610/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (6).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Considera la Conselleria d'Agricultura que la ramaderia de
vacum de llet a Balears té futur i viabilitat en l'actual situació
de manca de rendibilitat?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 7611/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (7).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons

l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quin sentit té que les explotacions de vacum de llet de
Balears treballin a pèrdues perquè els costos de producció són
superiors als preus que cobren?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 7612/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (8).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quines mesures exigeix la Conselleria d'Agricultura per
aplicar a través del Règim especial de Balears per reduir i
compensar els costos extra que provoca la insularitat a la
ramaderia en particular i al sector agricolaramader de Balears?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 7613/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (9).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quins són el càlcul i la previsió de la Conselleria
d'Agricultura sobre la reducció dels costos extra de la
insularitat per al sector agricolaramader de Balears que
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suposarà l'aplicació de la nova política agrària comuna a partir
de gener de 2023?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 7614/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (10).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Ha qualificat la Conselleria d'Agricultura l'impacte a
Balears de la supressió de les ajudes associades a la producció
integrada per l'aplicació de la nova PAC a partir de gener de
2023?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 7615/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (11).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quantes hectàrees es veuran afectades a Balears per la
supressió de les ajudes associades a la producció integrada per
l'aplicació de la nova PAC a partir de gener de 2023?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 7616/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
costos de producció lletera (12).

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

En la reunió celebrada el 15 de setembre amb les
organitzacions professionals agràries i cooperatives de
Menorca, la Conselleria d'Agricultura va dir que el preu de la
llet que es paga als productors de Menorca ha pujat 12 cèntims
i se situa en un preu de 42 cèntims/litre de mitjana. Segons
l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de
les Balears (IRFAP) el cost actual per produir llet a Balears és
de 55 cèntims.

Quines actuacions du a terme i quines mesures aplica la
Conselleria d'Agricultura per incrementar la renda dels
pagesos, agricultors i ramaders de Balears, que avui és inferior
gairebé en un 50% a la renda agrària de la península?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 7617/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i
Turisme de Ciutadella (1).

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

El passat 15 de març, en resposta a la pregunta amb
sol·licitud de resposta escrita relativa al projecte del Centre
Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de
Ciutadella, el conseller d'Educació afirmà que "en aquests
moments s'està preparant la licitació per internalitzar el projecte
executiu des de l'IBISEC".

Ha licitat el Govern de les Illes Balears el Centre Integrat de
Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 7618/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i
Turisme de Ciutadella (2).

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

El passat 15 de març, en resposta a la pregunta amb
sol·licitud de resposta escrita relativa al projecte del Centre
Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de
Ciutadella, el conseller d'Educació afirmà que "en aquests
moments s'està preparant la licitació per internalitzar el projecte
executiu des de l'IBISEC".

Quan començarà a construir el Govern de les Illes Balears
el Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i
Turisme de Ciutadella?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 7619/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i
Turisme de Ciutadella (3).

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

El passat 15 de març, en resposta a la pregunta amb
sol·licitud de resposta escrita relativa al projecte del Centre
Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de
Ciutadella, el conseller d'Educació afirmà que "en aquests
moments s'està preparant la licitació per internalitzar el projecte
executiu des de l'IBISEC".

Quan entrarà en funcionament el Centre Integrat de
Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 7620/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou CEIP d'Es Mercadal (1).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació afirmà, a la
presentació del nou centre d'educació infantil i primària d'Es
Mercadal, que les obres de construcció començaran enguany,
amb un termini d'execució de dotze mesos?

Ha licitat el Govern de les Illes Balears el nou CEIP d'Es
Mercadal?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 7621/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou CEIP d'Es Mercadal (2).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació afirmà, a la
presentació del nou centre d'educació infantil i primària d'Es
Mercadal, que les obres de construcció començaran enguany,
amb un termini d'execució de dotze mesos?

Quan començarà a construir el Govern de les Illes Balears
el nou CEIP d'Es Mercadal?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 7622/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou CEIP d'Es Mercadal (3).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació afirmà, a la
presentació del nou centre d'educació infantil i primària d'Es
Mercadal, que les obres de construcció començaran enguany
amb un termini d'execució de dotze mesos?

Quan entrarà en funcionament el nou CEIP d'Es Mercadal?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 7623/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca
a la Sala Augusta (1).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació va signar el
conveni amb  l'Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca per
a la primera fase de les obres de conversió de la Sala Augusta
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en seu del Conservatori Professional de Dansa i Música de
Menorca.

Ha licitat el Govern de les Illes Balears la primera fase de
les obres del Conservatori Professional de Dansa i Música de
Menorca a la Sala Augusta?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 7624/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca
a la Sala Augusta (2).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació va signar el
conveni amb  l'Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca per
a la primera fase de les obres de conversió de la Sala Augusta
en seu del Conservatori Professional de Dansa i Música de
Menorca.

Quan començarà el Govern de les Illes Balears la primera
fase de les obres del Conservatori Professional de Dansa i
Música de Menorca a la Sala Augusta?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 7625/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca
a la Sala Augusta (3).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació va signar el
conveni amb  l'Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca per
a la primera fase de les obres de conversió de la Sala Augusta
en seu del Conservatori Professional de Dansa i Música de
Menorca.

Quan entrarà en funcionament la primera fase de les obres
del Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca
a la Sala Augusta?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AF)
RGE núm. 7626/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca
a la Sala Augusta (4).

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

El passat 22 d'abril el conseller d'Educació va signar el
conveni amb  l'Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca per
a la primera fase de les obres de conversió de la Sala Augusta
en seu del Conservatori Professional de Dansa i Música de
Menorca.

Quina és la previsió, calendari, pressupost i execució, de la
primera fase de les obres del Conservatori Professional de
Dansa i Música de Menorca a la Sala Augusta?

Palma, a 20 de setembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AG)
RGE núm. 7632/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deure
d'abstenció en la Resolució del director general del Servei
de Salut de 22 de març de 2019.

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.

Sra. Consellera de Salut, considera vostè que en la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 22 de març de 2019, per la qual s'aproven les llistes
provisionals d'aspirants admesos i exclosos en el concurs de
trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la
categoria de metge/metgessa de família en equips d'atenció
primària (EAP) i metge/metgessa especialista en pediatria i
puericultura d'àrea i en EAP dependents del Servei de Salut de
les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 8 de
novembre de 2018 (BOIB núm. 141, de 10 de novembre de
2018), que fou publicada en el BOIB de 23 de març de 2019,
s'ha produït una infracció del deure d'abstenció regulat a
l'article 36 de la Llei 4/2011, de bona administració i bon
govern?

Ha ordenat l'obertura d'expedient administratiu per poder
ser un fet constitutiu d'infracció conformement amb el que
preveu l'apartat e) de l'article 15 de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la CAIB?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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AH)
RGE núm. 7633/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
escolar d'alumnes de zones rurals de l'institut de Ferreries.

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

Quina solució proposa la Conselleria d'Educació per al
transport escolar d'alumnes de zones rurals de l'institut de
Ferreries?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AI)
RGE núm. 7634/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
British del CEIP Sa Graduada.

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

Quina solució proposa la Conselleria d'Educació perquè el
programa British del CEIP Sa Graduada no es quedi sense
professor nadiu?

Palma, a 21 de setembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AJ)
RGE núm. 7665/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries de
personal programades per SFM.

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 convocatòries de personal té programades SFM des
d'avui fins a la fi de la legislatura? Especificau-ne el calendari
previst, els tipus de convocatòria, les categories a convocar i el
nombre de places de cadascuna.

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

AK)
RGE núm. 7666/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les unitats
TRAM.

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

Quin ús es dóna a les unitats TRAM, ja que no són aptes
per prestar servei a la majoria d'andanes?

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

AL)
RGE núm. 7667/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats i cotxes
per unitat encarregades per SFM.

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

Quin és el nombre d'unitats i de cotxes per unitat
encarregades per SFM en el mes de febrer de 2022?
Especificau el calendari de lliuraments i de posada en servei.

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

AM)
RGE núm. 7668/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a recanvis a SFM.

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.

Creu que SFM disposa de suficients recanvis i peces de
parc en el seu magatzem com per garantir la immediata
reparació de les avaries i el correcte manteniment de les unitats
i així garantir la qualitat i seguretat del servei?

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

AN)
RGE núm. 7669/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a circulació
d'unitats de metro per trajectes Palma-Inca i Palma-Sa
Pobla.

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

Quin és el motiu per fer circular unitats de metro per prestar
els serveis Palma-Inca i fins i tot Palma-Sa Pobla?

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

AO)
RGE núm. 7670/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a retards en els
trens Inca-Palma.

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

Quin és el motiu pel qual molts de trens procedents del tram
Inca-Palma s'aturin diversos minuts entre Son Costa i la
Intermodal generant retards?

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

AP)
RGE núm. 7671/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirades
d'unitats per avaria en activar-se els frens d'emergència.

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

Quin és el motiu de les constants retirades d'unitats per
avaria en activar-se els frens d'emergència?

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

AQ)
RGE núm. 7672/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de
destinació de trens i retards.

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

Quin és el motiu pel qual constantment s'hagin de canviar
trens d'una destinació programada a una altra, amb la
consegüent acumulació de retards?

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

AR)
RGE núm. 8351/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació
d'habitatges a grans tenidors.

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 l'anunci efectuat el mes de desembre de 2021 en relació
amb el fet que el Govern expropiaria 16 habitatges de grans
tenidors, ens pot indicar a dia d'avui en quina situació es
troben?

Si es varen expropiar, en quina data es va dur a terme
aquesta expropiació?

Quin import es va pagar per aquests habitatges? Es continua
pagant? Indicau la partida pressupostària a la qual s'han
carregat els imports.

Hi ha pendent algun procés judicial sobre algun d'aquests
16 habitatges?

Estan alguns d'aquests habitatges actualment en obres per
poder ser aptes per ser habitats? Quina durada es preveu que
tinguin aquestes obres? Quan pensa el Govern que podrà posar-
los a disposició dels usuaris?

Palma, a 22 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AS)
RGE núm. 8352/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del nombre de places ofertes d'FP d'Obra Civil i
Projectes d'Edificació.

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

Per quin motiu en els dos darrers cursos no s'ha augmentat
el nombre de places ofertes d'FP d'Obra Civil i Projectes
d'Edificació, essent el nombre actual totalment insuficient?

Palma, a 22 de setembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AT)
RGE núm. 8356/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afeccions detectades
sobre el bon estat de les praderies de posidònia.

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.

A partir de la reemissió anual dels resultats dels controls de
seguiment per part de titulars d'abocaments al mar per
conducció o emissari submarí, prevista a l'apartat 2 de la
disposició addicional quarta del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears, quina és la relació d'afeccions detectades sobre el bon
estat de les praderies de posidònia durant els anys 2021 i 2022?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AU)
RGE núm. 8357/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments a
titulars d'abocaments per minimitzar l'impacte sobre les
praderies de posidònia.

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

Quina és la relació de requeriments que ha realitzat la
Direcció General d'Ordenació del Territori a titulars
d'autoritzacions d'abocament al mar per conducció o emissari
submarí durant els anys 2021 i 2022, a l'empara del que preveu
l'apartat 3 de la disposició addicional quarta del Decret
25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia
oceanica a les Illes Balears, perquè aquests duguin a terme les
millores necessàries en el tractament de l'efluent per minimitzar
l'impacte sobre les praderies de posidònia?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AV)
RGE núm. 8359/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de via verda Alaró-estació (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.

El 9 d'agost de 2022 el secretari general de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, per suplència del director general de
Mobilitat i Transport Terrestre, va dictar la resolució
d'aprovació inicial i posada a informació pública el projecte de
via verda Alaró-estació.

Posteriorment, el 13 d'agost de 2022, es va publicar l'anunci
de l'esmentada resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022), en què s'obria un
termini d'informació pública de vint dies perquè la ciutadania
i les entitats puguin presentar les al·legacions pertinents.

L'Ajuntament d'Alaró i diversos particulars han anunciat la
interposició de diverses al·legacions al projecte, qüestionant
principalment el traçat.

Quantes al·legacions s'han presentat al projecte aprovat per
part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AW)
RGE núm. 8360/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de via verda Alaró-estació (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.

El 9 d'agost de 2022 el secretari general de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, per suplència del director general de
Mobilitat i Transport Terrestre, va dictar la resolució
d'aprovació inicial i posada a informació pública el projecte de
via verda Alaró-estació.

Posteriorment, el 13 d'agost de 2022, es va publicar l'anunci
de l'esmentada resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022), en què s'obria un
termini d'informació pública de vint dies perquè la ciutadania
i les entitats puguin presentar les al·legacions pertinents.

L'Ajuntament d'Alaró i diversos particulars han anunciat la
interposició de diverses al·legacions al projecte, qüestionant
principalment el traçat.

Quina planificació/calendari preveu la conselleria en relació
amb l'execució del projecte?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AX)
RGE núm. 8361/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de via verda Alaró-estació (3).

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

El 9 d'agost de 2022 el secretari general de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, per suplència del director general de
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Mobilitat i Transport Terrestre, va dictar la resolució
d'aprovació inicial i posada a informació pública el projecte de
via verda Alaró-estació.

Posteriorment, el 13 d'agost de 2022, es va publicar l'anunci
de l'esmentada resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022), en què s'obria un
termini d'informació pública de vint dies perquè la ciutadania
i les entitats puguin presentar les al·legacions pertinents.

L'Ajuntament d'Alaró i diversos particulars han anunciat la
interposició de diverses al·legacions al projecte, qüestionant
principalment el traçat.

Es té previst modificar alguna part del projecte?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AY)
RGE núm. 8362/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de via verda Alaró-estació (4).

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

El 9 d'agost de 2022 el secretari general de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, per suplència del director general de
Mobilitat i Transport Terrestre, va dictar la resolució
d'aprovació inicial i posada a informació pública el projecte de
via verda Alaró-estació.

Posteriorment, el 13 d'agost de 2022, es va publicar l'anunci
de l'esmentada resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022), en què s'obria un
termini d'informació pública de vint dies perquè la ciutadania
i les entitats puguin presentar les al·legacions pertinents.

L'Ajuntament d'Alaró i diversos particulars han anunciat la
interposició de diverses al·legacions al projecte, qüestionant
principalment el traçat.

Es té partida pressupostària adient per dur a terme aquest
projecte? En cas afirmatiu, quina?

Palma, a 23 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AZ)
RGE núm. 8383/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos de què
disposa la borsa específica de lloguer social de l'IBAVI per
facilitar l'emancipació dels joves menors de 35 anys.

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

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

Quin és el nombre total de pisos de què disposa la borsa
específica de lloguer social de l'IBAVI per facilitar
l'emancipació dels joves menors de 35 anys per illes?

Palma, a 26 de setembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

BA)
RGE núm. 8391/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a licitació de
les obres per a la construcció de la nova seu del
Conservatori de Maó.

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

En quin estat es troba la licitació de les obres per a la
construcció de la nova seu del Conservatori de Maó a la Sala
Augusta?

Palma, a 26 de setembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

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 28 de setembre de 2022, ratifica l'admissió a tràmit per
delegació de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple  següents.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8380/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajudes dels fons Next Generation per a
l'eficiència energètica, la rehabilitació i la descarbonització
de les ciutats.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina és la raó que
motiva que la seva conselleria no hagi obert cap línia d'ajudes
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dels fons Next Generation per a l'eficiència energètica, la
rehabilitació i la descarbonització de les ciutats?

Palma, a 26 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

B)
RGE núm. 8381/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
d'impostos per ajudar les famílies com fan altres
comunitats autònomes.

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, per què no baixa els impostos per ajudar les
famílies com fan altres comunitats autònomes?

Palma, a 26 de setembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8354/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents per facilitar l'accés a un
habitatge als joves de les Illes Balears (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: L'increment del preu de
l'habitatge patit els darrers anys, ja sigui el preu d'adquisició
d'un habitatge com el preu del lloguer, fa que les Illes Balears
sigui un dels territoris de tot l'Estat on més difícil resulta
adquirir o llogar un habitatge. Aquesta dificultat es veu
incrementada quan es tracta d'adquirir o llogar un habitatge per
part d'una persona jove. Les polítiques dutes a terme pel
Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears al respecte
lluny de donar una solució han agreujat encara més el
problema. Es fa per tant necessari i urgent aplicar mesures que

contribueixin veritablement a facilitar l'accés a l'habitatge en
general i concretament al col·lectiu dels joves que són els que
més difícil ho tenen per fer-ho. Per tots aquests motius es
necessari i urgent que el Govern dugui a terme les mesures que
es proposen en aquesta iniciativa i per tant sol·licitam la seva
tramitació i debat per urgència davant el Ple de la cambra.

Durant els darrers 7 anys, els ciutadans de les Illes Balears
han vist amb preocupació com els preus dels habitatges patien
un increment absolutament desmesurat. En aquest sentit, si
prenem dades estadístiques del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana es constata que en el primer
trimestre de 2022 el preu m2 dels habitatges lliures arribà als
2.611 euros/m2 mentre que al primer trimestre de 2015 aquesta
mateixa dada era de 1.875 euros/m2. En conseqüència, en
aquests 7 darrers anys s’ha produït a les Illes Balears un
increment en el preu de l’habitatge del 39,25%, amb molta
diferència el major de tot Espanya.

A més, a alguns municipis de les Illes els increments han
estat molt superiors a la mitjana. A títol d’exemple, el preu m2

a Palma s’ha disparat un 58,51%, passant dels 1.499 euros/m2

del 2015 als 2.376 euros/m2 al 2022, i a Eivissa un 80,31%,
passant dels 2.240 euros/m2 als 4.039 euros/m2, situant aquest
darrer municipi entre els 3 municipis més cars de tot Espanya,
just per davall de San Sebastián (4.207 euros/m2).

Aquest increment descomunal dels preus de l’habitatge, que
de facto és més de 4 vegades superior a l’increment dels salaris
mitjans que s’ha produït a Balears des de 2015, ha provocat
l’exclusió dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes del
mercat de l’habitatge. De fet, a dia d’avui, la immensa majoria
dels ciutadans tenen enormes dificultats per accedir a un
habitatge via compra, però també de lloguer, en la mesura que
els preus del lloguer mantenen una correlació directa amb els
preus de l’habitatge i per tant, també s’han disparat des de
2015.

Per altra banda, el descomunal increment de preus que s’ha
produït des de 2015 evidencia el fracàs estrepitós de les
polítiques equivocades en matèria d’habitatge que s’han emprès
per part del Govern de les Illes Balears, que no només no han
pal·liat els problemes d’accés a un habitatge que tenen els
ciutadans de Balears, sinó que els han agreujat
considerablement, tal com ho demostra el fet que siguin les
Illes la regió d’Espanya on més ha crescut el preu de
l’habitatge.

I és que una política d’habitatge profundament
intervencionista, que bordeja constantment la
inconstitucionalitat, ataca la propietat privada i genera
burocràcia, tramitacions eternes i inseguretat jurídica, no fa més
que provocar una reducció constant de l’oferta d’habitatge,
molt especialment per a les rendes mitjanes i baixes i, per tant,
un increment constant i desmesurat dels preus.

En aquest sentit, cal destacar com a mesures profundament
equivocades les expropiacions d’ús que havien d’afectar
inicialment més de 1.000 habitatges de grans tenidors, després
es passà a 56, després a 16 i a dia d’avui ni un sol habitatge
s’ha posat a disposició dels ciutadans que més ho necessiten.
Cal destacar també l’amenaça constant de fixació de preus
màxims del lloguer, que ha tingut efectes contraproduents i, per
tant, ha fracassat a multitud d’experiències a nivell nacional
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(Barcelona) o internacional (Berlín) com a conseqüència de la
restricció de l’oferta d’habitatge, però que segueix essent una
demanda constant per part dels partits d’esquerres i recull el
Projecte de llei estatal d’habitatge en tramitació actualment al
Congrés. No podem oblidar tampoc la incapacitat manifesta del
Govern de les Illes Balears per construir un nombre
d’habitatges públics o a preu taxat que doni resposta a la
demanda de les famílies més vulnerables.

En tot cas, hi ha un segment de la població que pateix més
que ningú les dificultats d’accés a un habitatge. Avui, els joves
de les Illes Balears no és que tinguin dificultats, és que tenen
directament una impossibilitat d’accedir a un habitatge, la qual
cosa retarda la seva emancipació i les seves possibilitats de
formar una família.

Des del Grup Parlamentari Popular considerem
absolutament necessari que es prenguin mesures urgents i de
impacte immediat que facilitin l’accés a un habitatge per als
joves de les Illes Balears. Mesures que permetin a aquells joves
que encara no tenen un estalvi suficient per poder donar
l’entrada puguin, en tot cas, comprar el seu primer habitatge, o
mesures de caire tributari que abarateixin la compra o el lloguer
d’un habitatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta per a la
consideració del Ple del Parlament de les Illes Balears la
següent 

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar de forma immediata un sistema d’avals per
“Compra Jove” que cobreixin fins a un 20% del valor de
taxació de l’habitatge, sempre que el preu d'adquisició no
superi els 200.000 euros, amb possibilitat d'incrementar aquest
import fins a un 50% a les zones tensionades, de manera que
els préstecs hipotecaris puguin arribar fins al 100% del valor de
taxació i els joves que no tinguin estalvi suficient puguin
comprar el seu primer habitatge a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els imports i els beneficiaris de la
deducció autonòmica per arrendament d’habitatge a l’IRPF,
tenint en compte molt especialment els joves menors de 35
anys.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Illes
Balears a crear una nova deducció autonòmica per a
arrendadors d’habitatge permanent a l’IRPF, per tal
d’incentivar que els petits propietaris posin els seus habitatges
al mercat de lloguer.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre transmissions patrimonials
per la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears
amb un valor inferior als 200.000 euros per a joves menors de
30 anys.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un tipus de gravamen reduït del 2% a
l’impost sobre transmissions patrimonials per adquisició del
primer habitatge habitual a les Illes Balears de valor inferior als
200.000 euros, amb possibilitat d’incrementar fins un 50%

aquest import a les zones considerares tensionades, per a joves
menors de 35 anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un tipus reduït de l’1% a la modalitat d’actes
jurídics documentats per compra d’un habitatge habitual a les
Illes Balears i un tipus del 0,5% quan qui compri sigui un jove
menor de 35 anys. S’insta també a aprovar un tipus reduït del
0,5% per a la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs
per a l’adquisició d’un habitatge habitual per als joves menors
de 35 anys.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre successions per herències en
vida i per causa de mort, quan el parentesc amb el causant sigui
el de descendent, cònjuge o ascendent. Al mateix temps, s’insta
també el Govern de les Illes Balears a reduir a la meitat la
quota a pagar quan el parentesc amb el causant sigui el de
col·laterals de segon i tercer grau –germans o nebots, per
exemple– o ascendents o descendents per afinitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir en un 60% la tributació a l’impost sobre
donacions en els casos de donacions d’un habitatge que hagi de
constituir el primer habitatge habitual d’un descendent o es
facin donacions dineràries perquè un descendent pugui adquirir
el seu primer habitatge habitual. Aquesta reducció arribarà fins
al 95% quan el donatari sigui un jove menors de 35 anys.

Palma, a 22 de setembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 8390/22, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a reducció de la bretxa de gènere de les
pensions.

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

Com és ben sabut, a Espanya les dones cobren, de mitjana,
un 20% menys que els homes. Això s’explica per dos motius
principalment: en primer lloc, perquè les dones treballen en
sectors i ocupacions on es paguen sous que són, de mitjana, un
13% inferiors als que es paguen en sectors i ocupacions amb
major participació masculina, encara que les dones tenen un
nivell formatiu superior (un 33% de les dones tenen estudis
superiors, mentre que aquest nivell formatiu només el té un
31% dels barons). Per tant, és evident que encara existeixen
estereotips que dificulten l’accés a feines ben pagades per part
de les dones del nostre país.

A més, amb independència de la seva ocupació i categoria
professional, les dones treballen menys hores anuals en el
sector formal de l’economia i fan més interrupcions a la seva
vida laboral, de manera que els seus ingressos anuals són
inferiors als dels homes, tant per la manca d’hores treballades
com per la pèrdua d’accés a millores salarials per antiguitat.
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Aquest comportament de les dones en relació amb el treball
remunerat, però, no és una decisió personal sinó que es deriva
de la major càrrega de treball domèstic que assumeixen: mentre
que les dones amb fills i parella dediquen unes 35 hores
setmanals a les tasques domèstiques, els homes amb fills i
parella només en dediquen 20; i, fins i tot sense fills, les dones
amb parella dediquen unes 16 hores setmanals al treball
domèstic i de cures mentre que els homes amb parella en
dediquen 7, les dones solteres, 13, i els homes solters, 10.

Tots aquests problemes, però, són encara més greus en el
cas de les dones majors que van viure en una època en què els
estereotips i la discriminació eren més habituals. Per això, les
dones majors de 65 anys amb pensions contributives pateixen
una bretxa de gènere que puja més enllà del 30%; i el que és
pitjor, si comparem els ingressos de totes les dones de més de
65 anys (les que tenen pensió contributiva i les que no) amb els
del conjunt d’homes de més de 65 anys (amb pensió
contributiva i sense), la bretxa de gènere ascendeix al 50% per
la major presència de dones entre les persones sense pensió
contributiva.

Actualment existeixen diverses mesures que pretenen reduir
les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral, com
ara els permisos de paternitat que va aprovar el Govern
d’Espanya fa 3 anys, els plans d’igualtat que s’ha obligat a
elaborar a les empreses o l’augment de les dotacions en ajudes
per a persones dependents i els seus familiars. És esperable
que, en els propers anys, totes aquestes mesures redueixin la
bretxa de gènere en el mercat laboral i que ho facin també entre
les persones que cobren una pensió.

Fins que no arribi aquest moment, però, la societat té un
deute amb totes aquelles dones que, per estar cuidant de les
llars i dels familiars, van tenir una baixa participació al mercat
laboral i actualment disposen de pensions que són, de mitjana,
un 50% inferiors a les dels homes. Per això el Govern
d’Espanya ha posat en marxa mesures com el Complement per
a la reducció de la bretxa de gènere que atorga la Seguretat
Social a les dones amb fills (i als homes, quan es compleixen
alguns requisits). Ara bé, el pagament de 27 euros mensuals per
dona i fill, i restringit a les dones que cobren pensions
contributives, sembla insuficient per acabar amb una injustícia
d’una magnitud molt superior i que afecta en bona mesura
dones sense pensió contributiva.

Per tot això, el Grup Parlamentari Unidas Podemos presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estendre el Complement per a la reducció de la bretxa de
gènere a les persones que cobren pensions no contributives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incrementar la quantia del citat complement de manera
progressiva per tal que l’any 2030 la bretxa de gènere de les
pensions s’hagi reduït per sota del 10%.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
oferir més informació sobre el complement per bretxa salarial
perquè més dones puguin acollir-se al mateix en les pensions
contributives.

Palma, a 26 de setembre de 2022
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho
El portaveu
Alejandro López i Soria

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7554/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears
(IdISBa), davant la Comissió de Salut.

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 Salut.

La Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears (IdISBa) es va crear el 23 de desembre de 2013
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la
FISIB, la Conselleria de Salut, entitats dependents del Servei
de Salut de les Illes Balears (Ibsalut), com són l’Hospital
Universitari Son Espases (HUSE) i la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca (GAP), i la Universitat de les Illes
Balears (UIB), amb la denominació inicial d’IdISPa (Institut
d’Investigació Sanitària de Palma) que va evolucionar en
IdISBa el 17 de febrer de 2017 integrant l’Hospital Universitari
de Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears.

Així, l’IdISBA es constitueix com una institució
multidisciplinar destinada a fomentar, desenvolupar i integrar
la recerca d’excel·lència en ciències de la salut i biomedicina
en el marc de la nostra comunitat autònoma, amb especial
atenció a aquella de caràcter cooperatiu, transversal i
multidisciplinar, així com amb un objectiu marcadament
traslacional. Un terme que va més enllà de la recerca aplicada,
posant en al centre l’aplicació clínica de la recerca amb la
finalitat d’aconseguir que els descobriments de les ciències
bàsiques suposin un benefici per als pacients.

L’institut es va crear amb la finalitat de convertir-se en un
institut de recerca sanitària acreditat per l’Institut de Salut
Carlos III, un segell de qualitat que es va aconseguir el 24 de
gener de 2019, un fet que va permetre comptar amb major
finançament i més personal i que cap centre d’Espanya havia
aconseguit en els 5 anys anteriors, mentre que l’IdISBa va
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aconseguir amb només 5 anys de vida. Tot plegat gràcies a la
capacitat, l'impacte i la qualitat de la recerca de l’institut, així
com l’important paper de la creació de la Facultat de Medicina,
condició indispensable per a l’obtenció de l’acreditació, que
caldrà renovar passats 5 anys.

De 2015 a 2020 la inversió pressupostària de la nostra
comunitat autònoma destinada a l’IdISBa ha augmentat en un
77,6%, passant dels 788.000€ de 2015 al 1.400.000€ de 2020.
Emperò, si bé el finançament per part de la nostra comunitat
autònoma suposava un 17% del pressupost total de l’institut el
2015, el 2020 només suposava un 15%. I és que l’institut es
finança també per altres vies, incloent el mecenatge, els fons no
competitius, els estudis clínics i els fons competitius. És molt
significatiu l’increment que ha aconseguit l’institut precisament
en aquest darrers tipus de fons, els que s’aconsegueixen per
part dels seus investigadors en concurrència competitiva,
passant de representar el 27,7% del pressupost total el 2015,
amb 1.275.000€, a ser ja el 50% del pressupost total l’any
2020, amb 4.580.000€. Una quantitat que pràcticament és la
mateixa que el pressupost total que tenia l’institut el 2015. La
captació de fons competitius és important perquè es tracta de
finançament que en gran mesura no arribaria a les nostres illes
si prèviament no hagués existit aquesta inversió i aposta per la
recerca per part de la nostra comunitat. Són unes xifres que
demostren un fet ben sabut en l’àmbit de la recerca: el retorn de
la inversió. I és una inversió que es realitza, majoritàriament,
des de les institucions públiques. Contràriament a la creença
popular, no és la indústria farmacèutica qui més inverteix en
recerca a Espanya, sinó l’Estat. Sis de cada deu euros en
despesa de recerca i desenvolupament de l’àmbit sanitari
recauen sobre les administracions públiques.

La recerca en salut és fonamental tant per al progrés del
sistema sanitari com per al dels seus professionals, ja que els
centres i serveis sanitaris que desenvolupen recerca milloren les
pràctiques assistencials, generen coneixement i afavoreixen el
tractament i la prevenció de malalties, redundant finalment en
la millora de la salut i qualitat de vida de la ciutadania.

Amb l’aprovació de la Llei de pressuposts de 2022 la
inversió per part del Govern de les Illes Balears en l’IdISBa
augmentarà fins als 1,6 milions d’euros. Emperò és necessari
que totes aquestes inversions tenguin estabilitat en el temps,
propiciant així que el talent investigador romangui a la nostra
comunitat i pugui ser aprofitat pel conjunt de la nostra societat.
La ciència no sap ni d’eleccions ni de legislatures.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i incrementar el pressupost de l'IdISBa
d'acord amb la importància de la seva tasca pel que fa a la
recerca sanitària.

Palma, a 19 de setembre de 2022
Els diputats
Carles Bona i Casas
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Josep Ferrà i Terrassa

Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consultes afectades pel ciberatac a l'Ibsalut.

En  cap moment els sistemes assistencials no s’han vist
afectats per l’incident de seguretat. Quan es va detectar la
intrusió, es varen tallar les comunicacions de sortida mitjançant
internet, evitant que s’arribés a encriptar la informació
assistencial. Per tant, no hi ha hagut cap ajornament de les
consultes programades anteriorment a l’incident a cap hospital,
ni tampoc posteriors.

Palma, 29 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2718/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a auditoria de la campanya de
vacunació de la COVID-19.

La Conselleria de Salut i Consum ha realitzat un informe
sobre el procés de vacunació contra el SARS-CoV-2
COVID-19 a les Illes Balears. En va enviar una còpia d’aquest
informe al o la portaveu parlamentària de cada grup polític que
composa la Comissió de Salut i Consum, i la consellera de
Salut va comparèixer en aquesta comissió a petició pròpia i en
sessió extraordinària per retre comptes com a exercici de
transparència.

Palma, 27 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3533/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria de la campanya de
vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.

L’informe de la vacunació és el resultat d’una auditoria
interna, elaborada pel Servei de Salut i la Direcció General de
Salut Pública i Participació. En concret, la coordinació de
l’auditoria interna ha estat a càrrec de la sots-directora de la
Cartera de Prestacions del Servei de Salut, d’una tècnica del
Gabinet de Qualitat del Servei de Salut i de la coordinadora del
Gabinet Tècnic de COVID de la Direcció General de Salut
Pública.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=23
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L’informe deixa constància de tot el que s’ha fet, tant en
l’àmbit europeu com estatal i autonòmic en aquest sentit.

Explica detalladament i cronològicament el procés de
vacunació de Balears, recopila tota la informació elaborada per
la Conselleria de Salut i Consum en relació amb la vacunació,
recull els documents més importants de la Comunitat Europea
i del Ministeri de Sanitat que ens han guiat per prendre
decisions, i finalitza amb una sèrie de conclusions.

El procés de vacunació segueix vigent, per tant aquest
informe, és un document viu que s’anirà ampliant.

Es va demana més temps per entregar aquest informe,
perquè així com anava passant el temps, es va veure que amb
el 70% de la població vacunada no era suficient.

Palma, 27 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5206/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tancament temporal d'hospitals del
Servei Públic de Salut el 2022.

Aquest any, a diferència dels dos anys anteriors, l’Hospital
Verge de la Salut mantindrà la seva activitat quirúrgica de
forma continuada, sense interrupció temporal.

L’Hospital Joan March, tanca la planta 1A a partir del 30 de
juny, per adequació d’instal·lacions.

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

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 5329 a 5332/22, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a permisos i autoritzacions
atorgats pel Govern de les Illes Balears i/o ens
instrumentals que en depenen per a la celebració del
concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la
Plaça de Toros, a mesures imposades pel Govern de les Illes
Balears i/o ens instrumentals que en depenen per a la
celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF)
Erasmus a la Plaça de Toros, a controls i seguiments
efectuats per part del Govern de les Illes Balears i/o ens
instrumentals que en depenen en relació al concert
Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de
Toros i a mesures que pensa dur a terme el Govern en
relació amb futurs concerts i esdeveniments a la Plaça de
Toros.

Cal esclarir que, en relació amb l’activitat descrita, el
Govern no proporciona permisos o llicències. Per part del
Govern, la Direcció General d’Emergències i Interior registra
i inscriu els plans d’autoprotecció. També els revisa, i si el pla

d’autoprotecció no compleix amb les mínims establerts es dona
avís perquè es puguin subsanar les deficiències.

En aquest cas, la Direcció General d’Emergències no va
imposar cap mesura en relació amb la celebració del concert,
iniciat dia 20 de juny, ja que l’annex del Pla d’autoprotecció
presentat per a l’esdeveniment era correcte i s’ajustava a la
normativa dels plans d’autoprotecció (Decret 8/2004, de 23 de
gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei
d’Ordenació d’Emergències a les Illes Balears; Reial Decret
393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències
dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions
d’emergència).

Des de la Direcció General d’Emergències i Interior es va
revisar i registrar la documentació presentada a la plataforma
de registre de plans d’autoprotecció i de l’annex al Pla, signat
pel tècnic competent del concert, i es va comunicar
l’esdeveniment a l’112, remetent-los el document i alhora
destacant la informació més rellevant per a casos d’emergència,
com ara aforament, data, hora i telèfon del cap d’emergència.
En tot moment, i en la nit del 20 al 21 de juny també, l’112 es
coordina i treballa conjuntament amb els serveis d’emergències
sanitàries i els distints cossos i forces de seguretat.

Per a més informació sobre l’esdeveniment en qüestió, a les
23.32h de dia 20 de juny, l’112 rep avís d’incidència
telefònicament. A les 23.34 es trasllada a la Policia Nacional,
a la Policia de Palma i al SAMU061, que ja comptava amb una
ambulància en el lloc dels fets. Es realitzen els serveis
requerits, i a les 23.40h el SAMU061 finalitza la seva
intervenció, a les 00.01 de dia 21 de juny la finalitza la Policia
Nacional i a les 00.18 de dia 21 de juny la finalitza la Policia
de Palma.

Pel que fa a mesures futures, el Govern de les Illes Balears
continuarà exercint les tasques i competències que li pertoquen,
mitjançant els seus professionals i en coordinació amb la resta
de serveis públics d’emergències i seguretat, d’acord amb la
normativa vigent per a cada cas i situació en concret que pugui
esdevenir-se.

Palma, 19 de juliol de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5344/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a expulsió de clients per pràctiques
perilloses, Decret llei 1/2020.

Sempre i quan aquestes situacions es reprodueixin sense la
intervenció policial, són accions que no queden reflectides en
cap document oficial ni registre al que el Govern hi tengui
accés, ja que són actuacions que es desenvolupen en la marc
d’actuació privada dels hotels.

Palma, 3 d’agost de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5370/22, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de centres
CEIP-ESO combinats que té previst construir la
Conselleria d'Educació abans que s'acabi la present
legislatura.

El curs 2022-2023 entraran en funcionament dos nous
CEIPIESO: l’Aurora Picornell (Palma) i el Gabriel Vallseca
(Palma) aprofitant infraestructures existents. També s’està
treballant per aprofitar l’ampliació del CEIP Ponent (Inca) per
a implantar CEIPIESO. Així mateix, s’està estudiant la possible
implantació a altres centres, en tot cas, aprofitant
infraestructures existents o ampliant-les.

Palma, 13 de juliol de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5467/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a treballadors dels informatius d'IB3
d'Eivissa i Formentera, precarietat laboral.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5468/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a setena onada de la COVID-19,
protocol i pla de contingència.

Davant la setena onada, s’han activat els plans de
contingència dels hospitals, com a les anteriors onades, però es
manté l’activitat mèdica i quirúrgica habitual.

A l’atenció primària s’ha mantingut l’organització per
quotes (i no per motius de consulta respiratòria/no respiratòria)
per tal de garantir la longitudinalitat de l’atenció. S’han
reactivat alguns apartats de la pàgina web i les baixes per covid
es gestionen des de la central covid.

A les residències de persones majors i altres centres
sociosanitaris considerats àmbits vulnerables s’han aplicat les
mesures de vigilància i control definides a l’estratègia aprovada
per la “Ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta
y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interritorial 
del Sistema Nacional de Salud”, i es garanteix la protección de
les persones amb major vulnerabilitat, però s’eviten les estrictes
restriccions en la seva interacció social i en el règim de visites
i sortides.

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

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 5538 i 5539/22, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despeses comptabilitzades amb el concepte
Ministeri para la Transición Ecológica per imports de
45.229.330, 87 euros i 8.924.558,72 euros.

La despesa comptabilitzada amb el concepte Ministerio
para la transición ecológica per un import de 45.229.330,87€
i 8.924.558,72€ corresponen al pagament a l’AGE per a
l’execució del compliment de la sentència 17/2020, del 22 de
gener de 2020, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.

Palma, 13 de desembre de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5553/22, del diputat Joan
Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla de rescat a 2-3 anys vista per a
l'agricultura d'aquesta terra.

Sí, el Pla Regional de la Patata, en el qual fa un temps que
fem feina des d’aquesta conselleria. A la vegada, estem
treballant en diversos plans sectorials i mesures diverses per a
altres subsectors amb problemàtiques diverses per ajudar-los
cara al futur, sempre comptant amb el sector a través de les
meses.

Per altra banda, el sector de la patata a les Illes Balears no
té drets de PAC des del 2001. Per això també des d’aquesta
conselleria hem fet feina per tal que, en aquest nou període que
començarà en 2023, aquest sector a les illes es pugui acollir a
la reserva nacional de drets, i per tant poder accedir i rebre
ajudes.

Palma, 3 d’agost de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5657/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comprovació pel Govern dels motius al·legats per
PANAF HOLDING per no prestar els serveis
compromesos.

Un dels vols va ser cancel·lat per la pròpia companyia.

En els altres, els proveïdors informaven al Servei de Salut
que no podien accedir als aeroports perquè no constaven els
vols en la programació ni en conseqüència no constaven
autoritzats.

A la companyia quan se li reclamaven els permisos no els
aportava.
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Els contactes que la companyia aèria proporcionava als
proveïdors com a personal a terra deien no saber res dels vols
i no ens podien confirmar les dades.

No calia comprovar res més, ja que si la mercaderia no
podia passar la duana nin es podien reservar els slots amb dies
d’antelació, els vols no podien sortir en la data pactada.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5658/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia del Govern en relació amb els doblers
que es varen pagar a PANAF HOLDING per al transpoirt
de material sanitari.

Les compres de material sanitari i els vols corresponents
s’havien de pagar per anticipat si es volia competir amb la resta
del món.

Per això es varen autoritzar el pagament mitjançant bestreta.

A les tramitacions d’emergència no s’aporta garantia pels
contractistes.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5659/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de les quanties abonades a PANAF
HOLDING.

Donat que es tracta d’una empresa estrangera i no es pot
obrir la via d’apremi fora del territori espanyol, en data 23 de
maig de 2022, s’ha contractat una empresa pel servei de gestió
de la reclamació de les factures cobrades indegudament per
part de PANAF HOLDING. És el contracte menor EM 238/22.
En aquests moments s’investiga la situació de l’empresa.

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5662/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sol·licitud d'informe a l'Advocacia de la
comunitat autònoma en relació amb la contractació de
PANAF HOLDING.

A l’Advocació de la comunitat autònoma no s’ha sol·licitat
l’elaboració d’un informe en relació amb la contractació de

l’empresa PANAF HOLDING, però s’han mantingut reunions
amb advocacia on s’ha decidit com es podien reclamar els
imports pagats a PANAF HOLDING.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5665/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudi de viabilitat del nou traçat de l'emissari de l'EDAR
de Maó-Es Castell.

La licitació del contracte de serveis per a la redacció de
l’estudi previ de viabilitat per a l’execució de l’emissari
marítimo-terrestre de l’EDAR de Maó-Es Castell mitjançant la
tècnica de perforació horitzontal dirigida ha finalitzat i s’ha
formalitzat el contracte en data 29/07/22 amb l’empresa
guanyadora de la licitació, GRADUAL INGENIEROS, SL. El
termini contractual inicial és de 5 mesos, el qual començarà a
partir del 16/08/2022.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5666/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora de les EDAR de Maó-Es Castell i de Ciutadella.

Ja s’han executat els projectes de reparació de les cobertes
i substitució de tancament de l’EDAR de Ciutadella Nord i s’ha
signat el contracte pel subministrament d’equips centrífugs de
fangs de l’EDAR de Ciutadella Sud. Està en fase de redacció
de plecs, per a la seva licitació, les obres de millora per a la
recepció de fosses sèptiques de l’EDAR Maó-Es Castell i
l’EDAR de Ciutadella Sud.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5667/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
primera fase de la millora i l'ampliació de l'EDAR de Sant
Lluís.

El projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR
de Sant Lluís es troba actualment en fase de tramitació per a
l’obtenció de la totalitat d’autoritzacions, permisos i llicències.

S’està pendent de l’atorgament de les llicències municipals
i de disponibilitat dels terrenys necessaris per dur a terme les
obres, que foren sol·licitades per ABAQUA el 29 de gener de
2021.
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Una vegada es compte amb totes les autoritzacions,
s’elaborarà un projecte per procedir a la licitació, el qual
inclourà totes les prescripcions de les diferents administracions.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5668/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
redacció de projectes refosos d'emissaris a Menorca (Cala
En Porter, Ciutadella Sud, Sant Lluís i Binidalí).

L’expedient del contracte del servei de redacció dels
projectes refosos dels emissaris de Cala En Porter, Ciutadella
Sud, i Sant Lluís es troba en fase de licitació, finalitzant el
termini de presentació d’ofertes el proper 5 d’agost de 2022.

La redacció del projecte refós de l’emissari de l’EDAR de
Binidalí ja ha finalitzat, i actualment es troba en fase de
tramitació per a l’obtenció de les autoritzacions preceptives
prèvies a la licitació de les obres.

Palma, 8 d’agost de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5669/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
oferta de cursos de català per al personal de l'Ibsalut.

Es va subscriure un conveni de col·laboració entre l’Institut
d’Estudis Baleàrics i el Servei de Salut de les Illes Balears
(signat el 15 de febrer de 2022) per organitzar cursos i tallers
de conversa de català entre el gener i el juny de 2022.

Com a conseqüència del conveni esmentat, es fan oferir al
personal del Servei de Salut els cursos i els tallers de conversa
següents:

Nivell Modalitat Hores Dates 2022

B1 Virtual 80 24 gener a 15 juny 

B1 Virtual 80 24 gener a 15 juny 

B2 Virtual 35 24 gener a 13 maig 

B2 Virtual 35 24 gener a 13 maig 

Conversa A2 Virtual 20 24 gener a 1 abril

Conversa A2 Virtual 20 24 gener a 1 abril

Conversa B1 Virtual 20 4 abril a 17 juny

Conversa B1 Virtual 20 4 abril a 17 juny

Conversa B2 Virtual 20 4 abril a 17 juny

Conversa B2 Virtual 20 4 abril a 17 juny

Palma, 3 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5689/22, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a residència de Son Martorell.

1. En data 10 de desembre de 2019 el Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears (d’ara
endavant el “Consorci”) va signar el contracte d’obra per a la
construcció d’una residència per a persones majors a Son
Martorell, Palma (POO 6/2019) amb la UTE Son Martorell
(Construcciones Alea SL-Construccions Emergis SL) per un
import de 7.371.772,72€ (IVA no inclòs).

2. En data 10 de gener de 2020 es va signar l’acta de
comprovació de replanteig.

3. En data 25 de març de 2020 la UTE Son Martorell
interessant la suspensió temporal de l’execució del contracte a
la vista de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.

La sol·licitud de suspensió va ser desestimada mitjançant
resolució de data 26 de març de 2020 de la presidenta del
consorci.

Contra aquesta resolució de 26 de març de 2020, en data 17
d’abril de 2020, la UTE Son Martorell va presentar recurs de
reposició, que va ser desestimat mitjançant resolució de la
presidenta del Consorci de data 22 de maig de 2020.

Contra la desestimació del recurs de reposició va ser
interposat recurs contenciós administratiu i que es troba
actualment en tramitació.

4. En data 16 d’abril de 2020 es fa fer visita a l’obra per part de
representants del Consorci juntament amb la Direcció
facultativa de l’obra comprovant que les obres es trobaven
sense cap indici d’activitat, i es va comunicar tal circumstància
el mateix dia per correu electrònic al gerent del Consorci i al
contractista.

5. En data 17 d’abril de 2020 es va rebre en el Consorci una
nova sol·licitud de suspensió temporal de data 2 d’abril sobre
la base de l’existència del RD llei 10/2020, de 29 de març, que
va establir un permís retribuït dels treballadors per compte
d’altri, entre el 30 de març i el 9 d’abril, tots dos inclusivament,
i se sol·licitava, a més, que s’estengués acta de suspensió, que
comptés des del dia 18 de març, data de la sol·licitud inicial de
suspensió de l’obra.

6. L’anterior va donar lloc al fet que el Consorci tramités un
procediment de resolució d’incidències de l’art. 97 del Reial
Decret 1098/2001, per entendre el Consorci que no existien
raons fàctiques o jurídiques que justifiquin la
suspensió/paralització de l’obra.

Així mateix, mitjançant la mateixa resolució de 22 de maig
de 2020, la presidenta del Consorci va acordar iniciar un
expedient d’imposició de penalitats per incompliment del
Contracte imputable a la UTE Son Martorell per un retard en
l’execució de les obres.
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7. Contra l’inici de l’expedient d’imposició de penalitats, el
contractista va interposar recurs contenciós administratiu, que
va donar lloc al PO 152/2020 tramitat davant el Jutjat
contenció administratiu núm. 2 de Palma.

8. En data 22 de juliol de 2021 la UTE Son Martorell va
sol·licitar al Consorci una ampliació del termini d’execució del
Contracte en cinc mesos addicionals.

9. En la mateixa data d’1 d’octubre de 2021 la presidenta del
Consorci va dictar Resolució en virtut de la qual va acordar:

“1. Denegar la pròrroga sol·licitada per la contractista UTE
Residència Son Martorell (Emergis Construcción
SL-Construcciones Alea SL) del contracte d’obra de la
construcció d’una RESIDÈNCIA per a persones grans
dependents a Son Martorell, Palma (POO 6/2019) per
incompliment culpable del contractista d’acord amb
l’informe del director de l’execució de l’obra del mes
d’agost de 2021, del director de l’obra de data 24 de
setembre de 2021 i a l’informe del tècnic jurídic de dia 1
d’octubre de 2021.
2. Iniciar expedient de resolució de contracte degut a
l’incompliment del termini d’execució fixat als plecs i al
contracte imputable al contractista, proposant la incautació
de la garantia aportada per la contractista, atorgant el
número d’expedient PRC 1/2021, declarant l’expedient de
tramitació d’urgència ...”

10. En data 14 d’octubre de 2021 la UTE Son Martorell va
presentar escrit d’al·legacions oposant-se a l’obertura d’un
expedient de resolució contractual i sol·licitant l’obertura de
període de prova consistent en documental ja aportada i la que
s’aportava en aquest moment.

11. En data 18 de gener de 2022 el Consell Consultiu de les
Illes Balears va emetre Dictamen núm. 1/2022 pel qual
s’informa sobre l’expedient de resolució del Contracte que va
emetre informe desfavorable sobre la proposta de resolució del
Contracte per l’existència d’un “procedimiento de imposición
de penalidades” que es valora al voltant dels 4000€.

12. En data 23 de març de 2022 la presidenta del Consorci va
dictar la resolució per la qual va acordar:

“1. Desistir del procedimiento de imposición de
penalidades iniciado mediante resolución de la presidenta
del Consorcio de fecha 22 de mayo de 2020, en relación
con la ejecución de la obra de construcción de una
residencia para personas mayores en Son Martorell de
Palma (POO 6/2019).

2. Acordar el archivo de las actuaciones referentes al
procedimiento de imposición de penalidades iniciado
mediante resolución de la presidenta del Consorcio de
fecha 22 de mayo de 202, en relación con la ejecución de
la obra de construcción de una residencia para personas
mayores en Son Martorell de Palma (POO 6/2019)".

13. En data 31 de maig de 2022 es va dictar per la presidenta
del Consorci Resolució en la qual es decidia el següent:

“1. Acordar, oído el Consell Consultiu, la resolución del
contrato de obra para la construcción de una residencia
para personas mayores en Son Martorell, Palma (POO
6/2019), al concurrir la causa de resolución prevista en el

art. 211.1 d) de la LCSP, por incumplimiento del Contrato
por parte de la UTE Son Martorell”.

14. En data 23 de juny s’ha realitzat un encàrrec a l’empresa
Tragsa perquè iniciï de manera urgent la seguretat i obres de
tancament de la façana de la residència per a persones majors
de Son Martorell, Palma.

Aquest s’ha declarat de caràcter urgent d’acord amb el que
es disposa en la llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures
extraordinàries i urgents per a executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més a més es prepara la licitació de la finalització de les
obres.

15. En data de 30 de juny de 2022, la UTE Son Martorell ha
presentat recurs especial en matèria de contractació de l’article
66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, enfront de la Resolució de
31 de maig de 2022.

16. En data de 25 de juliol de 2022: Resolució de la secretària
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 25 de
juliol de 2022, per la qual es desestima la suspensió de
l’execució de la Resolució impugnada.

“Desestimar la sol·licitud presentada per la UTE Son
Martorell en relació amb la  suspensió de l’execució de la
Resolució de la presidenta del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a 31 de
maig de 2022 en virtut de la qual es resol el contracte
d’obres per a la construcció d’una residència per a persones
dependents a Son Martorell, Palma”.
En conclusió, es pretenen desenvolupar per l’empresa

Tragsa les obres urgents de la seguretat i obres de tancament de
la façana de la residència que tenen una previsió de 6 mesos
des del 23 de juny de 2022.

Simultàniament, durant aquest període, està previst realitzar
la licitació del contracte de finalització de les obres que té
previst una durada de 8 mesos des de la seva signatura.

Palma, 3 d’agost de 2022
La conseller d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5692/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aclariments a la Llei de residus
estatal.

Sí, ja s’està treballant en una resolució de la consellera,
vàlida per a totes les Balears, que permeti donar autoritzacions
-sempre excepcionals i individualitzades- per a la crema de
residus agrícoles i forestals en l’entorn agrari.

Palma, 3 d’agost de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño
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Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5693/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa acrema de restes vegetals, llenya i
poda.

Creiem que a la conselleria, com a part del poder executiu,
no li pertoca valorar això, sinó donar resposta a les dificultats
i problemes que li traslladin, com s’està fent, per exemple,
treballant en una resolució per poder donar autoritzacions
-sempre excepcionals i individualitzades- en aquest sentit.

Palma, 3 d’agost de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 7643 i 7650/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 
28 de setembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Antonio Francisco Fuster i Zanoguera i Antonio Costa
i Costa, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a
procés d'internalització d'IB3 i a persones que han quedat
enrere, per les preguntes RGE núm. 8380 i 8381/22, relatives
a línia d'ajudes del fons Next Generation per a l'eficiència
energètica, rehabilitació i descarbonització de les ciutats i a
baixada d'imposts per ajudar les famílies com fan altres
comunitats autònomes, respectivament.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Proposta al Ple de la cambra que la Proposició de llei de

successió voluntària paccionada o contractual de les Illes
Balears (RGE núm. 5476/22), es tramiti pel procediment
directe i en lectura única. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2022, un cop presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió del proppassat dia 20 de setembre, la
proposició de llei esmentada, conformement amb l'article 153.1
del Reglament de la cambra, acorda de sol·licitar a la Junta de
Portaveus que es proposi al Ple de la cambra la tramitació
directa i en lectura única per a aquesta iniciativa.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord unànime, per la qual cosa, atès que la Mesa es troba
formalment constituïda a la mateixa sessió, s'acorda de

proposar al Ple la tramitació directa i en lectura única de la
iniciativa esmentada a l'enunciat.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Designació de tres membres del Parlament de les Illes

Balears per defensar a les Corts Generals la Proposició de
llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb la
Junta de Portaveus, constituïda com a tal a la sessió de dia 28
de setembre de 2022, un cop aprovada pel Ple de la cambra, en
sessió del proppassat dia 27 de setembre, la proposició de llei
esmentada, conformement amb l'article 87.2 de la Constitució
Espanyola i l'article 195.1 del Reglament de la cambra, acorda
d'encomanar la defensa al Congrés dels Diputats de la iniciativa
legislativa esmentada a l'enunciat als diputats següents:

• Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt
• Sr. Joan Ferrer i Ripoll, del Grup Parlamentari Socialista
• Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari

Unidas Podemos.

Palma, a 28 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 28 de setembre
de 2022, i atesa la unanimitat de la Junta de Portaveus en
relació a celebrar el debat de política general de 2022 en dos
dies, acorda d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament de la
cambra. 

Palma, a 28 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 7598/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documentació de l'Ajuntament de Palma presentada en relació amb la tramitació del nou PGOU.
	RGE núm. 7599/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment en què es va requerir la documentació a l'Ajuntament de Palma en relació amb la tramitació del nou PGOU.
	RGE núm. 7600/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del nou PGOU de Palma.
	RGE núm. 7601/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment de presentació a la Direcció General de Recursos Hídrics de la documentació relativa al nou PGOU de Palma per part de l'ajuntament.
	RGE núm. 7602/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a durada de l'externalització del servei d'informació a l'usuari.
	RGE núm. 7603/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a horari del servei d'informació a l'usuari abans i després de l'externalització del servei.
	RGE núm. 7604/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (1).
	RGE núm. 7606/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (2).
	RGE núm. 7607/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (3).
	RGE núm. 7608/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (4).
	RGE núm. 7609/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (5).
	RGE núm. 7610/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (6).
	RGE núm. 7611/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (7).
	RGE núm. 7612/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (8).
	RGE núm. 7613/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (9).
	RGE núm. 7614/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (10).
	RGE núm. 7615/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (11).
	RGE núm. 7616/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos de producció lletera (12).
	RGE núm. 7617/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (1).
	RGE núm. 7618/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (2).
	RGE núm. 7619/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (3).
	RGE núm. 7620/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP d'Es Mercadal (1).
	RGE núm. 7621/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP d'Es Mercadal (2).
	RGE núm. 7622/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP d'Es Mercadal (3).
	RGE núm. 7623/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca a la Sala Augusta (1).
	RGE núm. 7624/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca a la Sala Augusta (2).
	RGE núm. 7625/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca a la Sala Augusta (3).
	RGE núm. 7626/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori Professional de Dansa i Música de Menorca a la Sala Augusta (4).
	RGE núm. 7632/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deure d'abstenció en la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de març de 2019.
	RGE núm. 7633/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport escolar d'alumnes de zones rurals de l'institut de Ferreries.
	RGE núm. 7634/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa British del CEIP Sa Graduada.
	RGE núm. 7665/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries de personal programades per SFM.
	RGE núm. 7666/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les unitats TRAM.
	RGE núm. 7667/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats i cotxes per unitat encarregades per SFM.
	RGE núm. 7668/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recanvis a SFM.
	RGE núm. 7669/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a circulació d'unitats de metro per trajectes Palma-Inca i Palma-Sa Pobla.
	RGE núm. 7670/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retards en els trens Inca-Palma.
	RGE núm. 7671/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirades d'unitats per avaria en activar-se els frens d'emergència.
	RGE núm. 7672/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de destinació de trens i retards.
	RGE núm. 8351/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges a grans tenidors.
	RGE núm. 8352/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del nombre de places ofertes d'FP d'Obra Civil i Projectes d'Edificació.
	RGE núm. 8356/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afeccions detectades sobre el bon estat de les praderies de posidònia.
	RGE núm. 8357/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments a titulars d'abocaments per minimitzar l'impacte sobre les praderies de posidònia.
	RGE núm. 8359/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (1).
	RGE núm. 8360/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (2).
	RGE núm. 8361/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (3).
	RGE núm. 8362/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (4).
	RGE núm. 8383/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos de què disposa la borsa específica de lloguer social de l'IBAVI per facilitar l'emancipació dels joves menors de 35 anys.
	RGE núm. 8391/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a licitació de les obres per a la construcció de la nova seu del Conservatori de Maó.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 8380/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes dels fons Next Generation per a l'eficiència energètica, la rehabilitació i la descarbonització de les ciutats.
	RGE núm. 8381/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'impostos per ajudar les famílies com fan altres comunitats autònomes.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 8354/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents per facilitar l'accés a un habitatge als joves de les Illes Balears (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8390/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a reducció de la bretxa de gènere de les pensions.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 7554/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 319/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes afectades pel ciberatac a l'Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 2718/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a auditoria de la campanya de vacunació de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 3533/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5206/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tancament temporal d'hospitals del Servei Públic de Salut el 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 5329 a 5332/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a permisos i autoritzacions atorgats pel Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals que en depenen per a la celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros, a mesures imposades pel Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals que en depenen per a la celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros, a controls i seguiments efectuats per part del Govern de les Illes Balears i/o ens instrumentals que en depenen en relació al concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros i a mesures que pensa dur a terme el Govern en relació amb futurs concerts i esdeveniments a la Plaça de Toros.
	A la Pregunta RGE núm. 5344/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expulsió de clients per pràctiques perilloses, Decret llei 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5370/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de centres CEIP-ESO combinats que té previst construir la Conselleria d'Educació abans que s'acabi la present legislatura.
	A la Pregunta RGE núm. 5467/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors dels informatius d'IB3 d'Eivissa i Formentera, precarietat laboral.
	A la Pregunta RGE núm. 5468/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a setena onada de la COVID-19, protocol i pla de contingència.
	A les Preguntes RGE núm. 5538 i 5539/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despeses comptabilitzades amb el concepte Ministeri para la Transición Ecológica per imports de 45.229.330, 87 euros i 8.924.558,72 euros.
	A la Pregunta RGE núm. 5553/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla de rescat a 2-3 anys vista per a l'agricultura d'aquesta terra.
	A la Pregunta RGE núm. 5657/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comprovació pel Govern dels motius al·legats per PANAF HOLDING per no prestar els serveis compromesos.
	A la Pregunta RGE núm. 5658/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del Govern en relació amb els doblers que es varen pagar a PANAF HOLDING per al transpoirt de material sanitari.
	A la Pregunta RGE núm. 5659/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de les quanties abonades a PANAF HOLDING.
	A la Pregunta RGE núm. 5662/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud d'informe a l'Advocacia de la comunitat autònoma en relació amb la contractació de PANAF HOLDING.
	A la Pregunta RGE núm. 5665/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi de viabilitat del nou traçat de l'emissari de l'EDAR de Maó-Es Castell.
	A la Pregunta RGE núm. 5666/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de les EDAR de Maó-Es Castell i de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 5667/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a primera fase de la millora i l'ampliació de l'EDAR de Sant Lluís.
	A la Pregunta RGE núm. 5668/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a redacció de projectes refosos d'emissaris a Menorca (Cala En Porter, Ciutadella Sud, Sant Lluís i Binidalí).
	A la Pregunta RGE núm. 5669/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oferta de cursos de català per al personal de l'Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 5689/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a residència de Son Martorell.
	A la Pregunta RGE núm. 5692/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aclariments a la Llei de residus estatal.
	A la Pregunta RGE núm. 5693/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa acrema de restes vegetals, llenya i poda.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7643 i 7650/22.
	Proposta al Ple de la cambra que la Proposició de llei de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears (RGE núm. 5476/22), es tramiti pel procediment directe i en lectura única.
	Designació de tres membres del Parlament de les Illes Balears per defensar a les Corts Generals la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
	Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.




