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AE) A la Pregunta RGE núm. 6817/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (5). 9886
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privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (6). 9887

AG) A la Pregunta RGE núm. 6819/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (7). 9887
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AL) A les Preguntes RGE núm. 6829 a 6833/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de souvenirs per explicar les millores de la nova llei de turisme (1 a 5). 9887

AM) A la Pregunta RGE núm. 6868/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (1). 9888

AN) A la Pregunta RGE núm. 6869/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (2). 9888

AO) A la Pregunta RGE núm. 6870/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (3). 9889

AP) A la Pregunta RGE núm. 6871/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (4). 9889

AQ) A la Pregunta RGE núm. 6872/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (5). 9889

AR) A la Pregunta RGE núm. 6873/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (6). 9889

AS) A la Pregunta RGE núm. 6874/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (7). 9889

AT) A la Pregunta RGE núm. 6879/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
dotació de places del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials a Menorca i Eivissa durant sis anys.

9889

AU) A la Pregunta RGE núm. 6880/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestació del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials a Menorca i Eivissa durant sis anys, amb
manca de recursos. 9889

AV) A la Pregunta RGE núm. 6890/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
legislació per part del Govern sobre un cos funcionarial d'una altra administració. 9889

AW) A la Pregunta RGE núm. 6891/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració dels auditors de la Sindicatura de Comptes, entre d'altres funcionaris, dins el cos d'interventors. 9890

AX) A la Pregunta RGE núm. 6893/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informes de l'Advocacia de la CAIB sobre la proposta d'integració dels auditors de la Sindicatura de Comptes, entre d'altres funcionaris,
dins el cos d'interventors. 9890

AY) A la Pregunta RGE núm. 6895/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per la consellera d'Hisenda. 9890

AZ) A la Pregunta RGE núm. 6896/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abstenció de la consellera d'Hisenda a la votació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny. 9890

BA) A la Pregunta RGE núm. 6898/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interès
directe de la consellera d'Hisenda en relació amb la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022,
de 13 de juny. 9890

BB) A la Pregunta RGE núm. 6899/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació a la presidenta del Govern per part de la consellera d'Hisenda en relació amb la modificació proposada a la disposició final
segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny. 9890

BC) A la Pregunta RGE núm. 6900/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rectificació de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny. 9891

BD) A la Pregunta RGE núm. 6901/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consulta
prèvia de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny. 9891
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BE) A la Pregunta RGE núm. 6902/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que pensa adoptar la presidenta del Govern respecte de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei
6/2022, de 13 de juny, per la consellera d'Hisenda. 9891

BF) A la Pregunta RGE núm. 6920/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions de treball dels professionals sanitaris del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 9891

BG) A la Pregunta RGE núm. 6921/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mal funcionament dels equips d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1). 9891

BH) A la Pregunta RGE núm. 6922/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mal funcionament dels equips d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (2). 9891

BI) A la Pregunta RGE núm. 6923/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip
portàtil d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1). 9892

BJ) A la Pregunta RGE núm. 6924/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip
portàtil d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (2). 9892

BK) A la Pregunta RGE núm. 6925/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
caiguda de part del fals sostre a una habitació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 9892

BL) A la Pregunta RGE núm. 6926/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reparació del fals sostre a una habitació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 9892

BM) A la Pregunta RGE núm. 6927/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou equip d'aire condicionat al despatx dels metges d'urgències del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 9892

BN) A les Preguntes RGE núm. 6963 a 6969/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a indicació geogràfica protegida (IGP) per a l'oli de Menorca. 9892

BO) A les Preguntes RGE núm. 6971 a 6973/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a tancament de les instal·lacions "Menorca Llet" de Coinga (1 a 3). 9893

BP) A la Pregunta RGE núm. 6974/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució de la producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca. 9893

BQ) A la Pregunta RGE núm. 6975/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament d'explotacions ramaderes de Menorca i reducció de la cabana de vacum de llet. 9893

BR) A les Preguntes RGE núm. 6976 i 6977/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Pla Provilac a Menorca (1 i 2). 9893

BS) A la Pregunta RGE núm. 6978/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar el tancament de més explotacions ramaderes de Menorca i la reducció de la cabana de vacum de llet. 9894

BT) A les Preguntes RGE núm. 6982 a 6989/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pressupost i despesa, desglossada per gerències hospitalàries i Atenció Primària els anys 2015 a 2022. 9894

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9717/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi-
Proposta per les Illes Balears, Mixt i VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora general de
PROVIVIENDA i del director general d'HOGAR SÍ sobre la situació de sensellarisme a les Illes Balears. 9895

B) RGE núm. 9744/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant el Ple de la cambra, sobre la política de col·locació a la Conselleria de Salut i al Servei de Salut. 9895

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 1641 i 4928/21. 9895

B) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9674, 9685 i  9688/22. 9895
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4. INFORMACIONS

A) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2021 d'un diputat.
9896

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 174, de 7 d'octubre de 2022. 9896
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 de setembre de 2022, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5124/22, relativa a
impuls dels estudis de medicina a l'illa de Formentera, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura que impulsi amb la
Universitat de les Illes Balears (UIB) la programació de
jornades informatives de les universitats a Formentera, tal
i com es fa a la resta de les Illes, per tal d’afavorir el
nombre d’alumnes illencs a la nostra universitat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura que impulsi amb la
Universitat de les Illes Balears (UIB) la programació, de
manera extraordinària, d’una jornada informativa presencial
de la facultat de medicina a l’illa de Formentera, per tal que
els alumnes formenterers puguin tenir en consideració
novament aquesta facultat, donades les xifres esmentades i
la necessitat de facultatius a totes les Illes, especialment a
l’illa de Formentera. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
Salut, dependent de la Conselleria de Salut, a desenvolupar
campanyes específiques de promoció de l’activitat sanitària
a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, una vegada
finalitzats els estudis de la Facultat de Medicina.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Jordi Marí i Tur
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 28 de setembre de 2022, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5281/22, relativa a
reconeixement adequat de la professió veterinària, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incorporar els professionals veterinaris i les
organitzacions que els representen als sistemes de
vigilància, prevenció, alerta i resposta primerenca davant
crisis de salut pública, d'acord amb l'enfocament One
Health, incloent-hi la transmissió i la utilització de dades
que recopilen aquests professionals en la seva labor de
vetllar per la salut animal i els seus possibles riscos per a
l'ésser humà. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a integrar, en el nou centre estatal de Salut
Pública, les competències de sanitat animal i vegetal que
actualment es troben orgànicament sota el paraigua dels
Ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat,
per assegurar una completa implicació dels professionals
veterinaris en les actuacions que es dissenyin per fer front
als reptes de la salut pública a Espanya. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a coordinar, juntament amb les comunitats
autònomes, l'Associació Mundial Veterinària i el Consell
General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, el disseny i el
desenvolupament de campanyes de sensibilització i
conscienciació de la societat espanyola sobre el valor de la
labor que realitzen els professionals sanitaris i de la seva
importància per a la salut pública. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, el més aviat possible, s'estudiï per part del
Consell Interterritorial del SNS la implantació d'una
formació especialitzada similar a la d'altres professions
sanitàries (MIR). 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar de manera permanent els
professionals veterinaris a tots els comitès d'experts,
consells i comissions de caràcter temporal o permanent que
es constitueixin per a l'assessorament i el control de les
possibles epidèmies. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per
perseguir l'intrusisme en la professió veterinària.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7243/22,
relativa a actualització, millora i consolidació del programa
de viatges de l'IMSERSO, i quedà aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-163.pdf#page=98
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=19
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RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central,
quant a la tramitació de les pròximes licitacions dels
programes de l’IMSERSO per part de la entitat
adjudicadora, a activar i garantir la inclusió de preus
unitaris amb valors de mercat, ajustats als costs de
producció a l’actual conjuntura, preservant paràmetres de
qualitat a les ofertes dels viatges i els serveis prestats. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a enriquir, des del punt de vista turístic, l’oferta
d'experiència de les persones majors usuàries del programa
de l’IMSERSO, apostant pel desenvolupament de nous
productes adaptats al gust i a les preferències específics
d’aquest col·lectiu de població i tenint en compte les noves
tendències de la indústria turística. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a assegurar, de manera coordinada amb la cadena de valor
turística dels destins receptors de circuits de l’IMSERSO,
el compliment efectiu dels calendaris i terminis d’execució
predeterminats de cara a les següents convocatòries,
corregint els perjudicis causats a la planificació de la gestió
operativa dels operadors durant aquesta temporada.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Jordi Marí i Tur
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 29 de setembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7324/22,
relativa a desenvolupament normatiu de la prevenció de riscos
psicosocials a l'entorn laboral, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
elaborar una estratègia de Salut Mental a nivell comunitari,
que inclogui accions concretes en l'àmbit laboral i
actuacions directes en la salut psicosocials dels treballadors
i les treballadores. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a estudiar la inclusió de les patologies de salut
mental derivades del treball com a malalties professionals
al Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual

s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema
de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva
notificació i registre. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a posar a disposició de les comunitats autònomes
recursos per avançar en les accions específiques de
prevenció dels riscos psicosocials en els entorns de treball.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Jordi Marí i Tur
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 29 de
setembre de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5202/22, relativa a promoció dels drets
humans dels pobles indígenes i tribals des de la Cooperació
per al desenvolupament, amb l'esmena RGE núm. 8556/22, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a desenvolupar
coordinadament les següents accions: 

1. Enfortir els projectes de Cooperació Internacional al
Desenvolupament que tinguin com a finalitat la promoció
dels drets humans dels Pobles Indígenes i Tribals,
possibilitant el seu apoderament i garantint la seva capacitat
d'agència sobre les terres, territoris i béns naturals que
històricament posseeixen, han posseït o formen part del seu
hàbitat natural. 

2. Reforçar els projectes amb població indígena i tribal que
possibilitin un aprenentatge mutu, intercultural i basat en un
enfocament de drets humans, a fi que puguin desenvolupar
les seves pràctiques de respecte i protecció del medi
ambient en benefici de les seves comunitats i garantint
l'exercici de les seves pràctiques sense ingerències, racisme,
ni discriminació contra la seva cultura o tradicions. 

3. Aprofundir en la incorporació dels enfocaments de
gènere i diversitat en els projectes de Cooperació
Internacional al Desenvolupament amb les comunitats
indígenes i tribals, amb la finalitat d'empoderar i garantir la
plenitud de drets d'aquelles persones en situació de major
vulnerabilitat com ho són les dones i nenes, les persones
racialitzades i les que sofreixen de discriminació, exclusió
o violència estructural per raó de la seva orientació sexual,
identitat de gènere, discapacitat, edat o qualsevol altra
circumstància personal o social. 

4. Garantir, durant l'emergència sanitària, la plena
mobilització i reorientació de recursos i instruments
adoptant mesures específiques per a la incorporació dels

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=20
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enfocaments diferencials i de drets, tal com s'estableix a
l'Estratègia de la Cooperació Espanyola amb els Pobles
Indígenes (ECEPI). 

5. Promoure en el marc de les bones pràctiques de la
diplomàcia entre els estats, un diàleg amb els seus homòlegs
llatinoamericans orientat a aconseguir una major implicació
i compromís amb els drets humans individuals i col·lectius,
així com amb l'atenció i la protecció de la vida digna dels
pobles indígenes.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que totes les actuacions que s’aprovin com
a conseqüència del debat i la votació d’aquesta proposició
no de llei s’hagin de dur a terme o desenvolupar per
l’executiu autonòmic, s’ajustin al marc legal que estableix,
per a cada cas, la futura llei de cooperació per a la
transformació global que, actualment, es troba en tramitació
en el Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de
setembre de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5346/22, relativa a suport a la Declaració de
La Rioja, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears ratifica la declaració de
l’Intergrup Parlamentari “Pau i Llibertat per al Sàhara”
realitzada dia 22 de març de 2022, amb la qual es
reafirmava en tot el posicionament aprovat fins ara davant
la qüestió del Sàhara en les diferents iniciatives
promogudes en el Parlament de les Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
íntegre de la declaració de La Rioja adoptada per la
unanimitat dels representants dels intergrups parlamentaris
dels diferents parlaments autonòmics i insta les diferents
administracions i institucions a les quals s’adreçà a treballar
activament pel seu compliment íntegre. 

3. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el seu
suport i reconeixement a la feina realitzada pel teixit
associatiu i la societat civil envers la solució del conflicte
del Sàhara Occidental i el respecte als drets humans i
polítics del poble sahrauí.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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 29 de setembre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4386/22, relativa a suport al conjunt de la comunitat educativa
de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca i a la formació
afectivosexual de les aules, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a la
direcció de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca, al claustre de
professors, a l'AMIPA i al conjunt de la comunitat
educativa. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar facilitant als centres educatius els
recursos didàctics necessaris per continuar oferint formació
afectivosexual a les aules.

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de setembre de 2022, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 5281/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconeixement adequat de
la professió veterinària, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2022, rebutjà els
Punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 7243/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització, millora i
consolidació del programa de viatges de l'IMSERSO, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
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Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2022,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4216/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adopció de
mesures per promoure, difondre, protegir i defensar el llegat de
la Hispanitat i d'Espanya en la cultura, la tradició i la història
universal, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 12, vots a favor 1, vots en contra 7 i

abstencions 4.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i relacions

Exteriors, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la seva participació en la proposta
d'integració del cos d'auditors de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears en el cos d'intervenció i
auditoria de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(RGE núm. 6903/22).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
de 2022, tengué lloc la compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, qui, acompanyada de
l'interventor general, de la secretària general, de la directora
general de Funció Pública, de la directora de l'Advocacia, de la
cap de Gabinet, del cap de Comunicació i de l'interlocutor
parlamentari, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del president de l'Asociación Española

de Reutilización Sostenible del Aguda (SERSA), Rafael
Mujeriego Sahuquillo, davant la Comissió no permanent
d'estudi en matèria de Planificació i gestió de recursos
hídrics, sobre la seva visió i opinions sobre la matèria
pròpia de la comissió, especialment en aquelles qüestions
més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
Planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre de 2022, tengué
lloc la compareixença del president de l'Asociación Española
de Reutilización Sostenible del Aguda (SERSA), Rafael
Mujeriego Sahuquillo, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença conjunta de diversos representants de

les entitats productores del sector primari de les Illes
Balears: Unió de Pagesos de Menorca, Federació Agrícola
i Ramadera de Menorca (FRAGME) i Associació
d'empresaris d'explotacions agràries de Menorca
(AGRAME), davant la Comissió d'Economia (RGE núm.
7590/21).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2022, tengué lloc
la compareixença conjunta de la presidenta  de la Unió de
Pagesos de Menorca, la presidenta de la Federació Agrícola i
Ramadera de Menorca (FRAGME) i el president de
l'Associació d'empresaris d'explotacions agràries de Menorca
(AGRAME).

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No-acord respecte de la sol·licitud de compareixença de

la consellera de Salut i Consum sobre les mesures i
actuacions adoptades per fer front a la greu situació que
s'està produint a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
(RGE núm. 4270/22).

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de setembre de 2022, es rebutjà, per 6 vots
a favor, 7 en contra i cap abstenció, la sol·licitud de
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compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
No-acord respecte de la sol·licitud de compareixença del

director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases sobre
la seva gestió (RGE núm. 5293/22).

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de setembre de 2022, es rebutjà, per 6 vots
a favor, 7 en contra i cap abstenció, la sol·licitud de
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord respecte de la sol·licitud de compareixença del

director general del Servei de Salut de les Illes Balears
sobre el seu programa de treball al front del seu
departament (RGE núm. 6062/22).

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de setembre de 2022, s'aprovà, per
unanimitat, la sol·licitud de compareixença esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9664/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a entitats convocades
a la reunió per valorar la situació econòmica del passat dia
3 d'octubre a la Llotja de Mar.

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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines entitats van ser convocades a la reunió per valorar
la situació econòmica actual que es va dur a terme el passat dia
3 d'octubre a les 13.00 h a la Llotja de Mar?

Palma, a 4 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 9665/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones que van
assistir a la reunió per valorar la situació econòmica del
passat dia 3 d'octubre a la Llotja de Mar.

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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines persones van assistir i en representació de quines
entitats a la reunió per valorar la situació econòmica actual que
es va dur a terme el passat dia 3 d'octubre a les 13.00 h a la
Llotja de Mar?

Palma, a 4 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 9668/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ocupació
diària mitjana de l'hostatgeria per a familiars i
acompanyants de Son Espases.

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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'ocupació diària mitjana de les habitacions de
l'hostatgeria per a familiars i acompanyants dels pacients de
Menorca, Eivissa i Formentera de l'Hospital Universitari Son
Espases per a cadascun dels mesos de gener a setembre de
2022?

Palma, a 4 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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D)
RGE núm. 9690/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni o protocol en relació amb el circuït de
motocròs de Muro (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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té la Direcció general d'Esports en tramitació algun
conveni o protocol en relació amb el circuït de motocròs de
Muro?

Palma, a 5 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

E)
RGE núm. 9691/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni o protocol en relació amb el circuït de
motocròs de Muro (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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En cas d'existir algun conveni o protocol en relació amb el
circuït de motocròs de Muro, ens pot indicar en quina situació
es troba en aquest moment?

Palma, a 5 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 9692/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni o protocol en relació amb el circuït de
motocròs de Muro (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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En cas d'existir algun conveni o protocol en relació amb el
circuït de motocròs de Muro actualment, ens pot indicar quina
previsió o calendari preveu la Direcció General d'Esports al
respecte?

Palma, a 5 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 9736/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
pilot per treballar per la llengua pròpia a l'entorn escolar
i fora del centre.

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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En què consistirà el pla pilot anunciat per la presidenta del
Govern en el transcurs del debat sobre l'acció política i de
govern de l'any 2022, i que, segons la presidenta, permetrà
treballar per la llengua pròpia des de tots els àmbits i sectors
implicats en l'entorn escolar, dins i fora del centre? Quins seran
els seus principals eixos i continguts?

Palma, a 7 d'octubre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 9738/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
implantació de la campanya de cribratge de càncer de còlon
a Menorca.

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

El passat dimecres 21 de setembre, el director general
d'l’IB-Salut, Manuel Palomino, va anunciar a l’Hospital Mateu
Orfila que a partir d’aquest mes d’octubre Menorca se sumaria
a la resta d’illes amb la implantació de la campanya del
cribratge de càncer de còlon. Arran d’aquest anunci, es
formulen les següents preguntes a la Conselleria de Salut i
Consum:

• Ja s’ha incorporat el tercer digestòleg de l’àrea de salut de
Menorca, tal com es va anunciar el 21 de setembre, per fer
possible la campanya del cribratge de càncer de còlon? En
cas negatiu, quan s’incorporarà?

• La Conselleria de Salut i Consum i l’IB-Salut estan
treballant per a la contractació d’un quart digestòleg per a
l’àrea de salut de Menorca? Quines actuacions s’han
realitzat per fer possible la contractació d’aquest quart
digestòleg?

• Ja s’ha iniciat la tramesa de les cartes als domicilis dels
ciutadans que formen part de la població diana de la
campanya de cribratge de càncer de còlon perquè puguin
participar del cribratge farmacològic? En cas negatiu, quan
començarà aquesta tramesa?

• Quants ciutadans rebran aquesta carta?

• Quina és la franja d’edat dels ciutadans que rebran la carta?
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• L’àrea de salut de Menorca disposa ara mateix de tots els
recursos suficients per atendre aquells ciutadans que, en
fer-se el cribratge farmacològic i la prova de laboratori, es
detecti qualque risc per a la seva salut o hauran de ser
derivats fora de l’illa de Menorca?

Palma, a 10 d'octubre 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 13 d'octubre de 2022, ratifica l'admissió a tràmit per
delegació de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple  següents.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9740/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dèficit d'inversió de
l'Estat a les Illes Balears.

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

Considera que el factor d'insularitat compensa
adequadament el dèficit d'inversió de l'Estat a les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 9742/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa dels interessos de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, pensa alçar la veu en algun moment contra
Pedro Sánchez per defensar els interessos de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 9743/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impacte de les mesures anunciades pel Govern d'Espanya
respecte del REB.

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

Sra. Armengol, considera el Govern que són suficients les
mesures fiscals anunciades pel Govern d'Espanya respecte del
REB?

Palma, a 10 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 9716/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
públic d'al·lergologia a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple, derivada de la pregunta d'iniciativa ciutadana
RGE núm. 8535/22.

Garanteix la Conselleria de Salut i Consum posar fi a la
situació d'iniquitat de la població al·lèrgica de les Illes Balears
enfront de la resta de pacients d'altres comunitats autònoma,
que sí compten amb un servei d'al·lergologia que atén les
demandes assistencials necessàries per garantir l'accés a un
servei sanitari de qualitat?

Palma, a 6 d'octubre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

E)
RGE núm. 9838/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a manca de pediatres a les Illes Balears.

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

Sra. Consellera, quin és el full de ruta de la seva conselleria
per pal·liar la manca de pediatres que tenim a les Illes?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 9839/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a compliment de la proposta de resolució per fer
una licitació per a cada un dels sis edificis de Son Dureta.

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

Sra. Presidenta, pensa el seu govern complir la proposta de
resolució aprovada al Ple del Parlament de dia 11/10/2022 per
fer una licitació per a cada un dels sis edificis de Son Dureta i
no fer la contractació només en dos lots?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 9844/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuació del Servei de Salut davant la manca de metges a
Atenció Primària i Hospitalària.

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

Sra. Consellera, quines mesures posarà en marxa el Servei
de Salut per pal·liar la manca de facultatius accentuada per la
immediata jubilació de molts metges de família?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 9845/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a importància de la
mobilitat aèria i marítima de la ciutadania de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

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

Quina importància atorga el Govern a la mobilitat aèria i
marítima de la ciutadania de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 9846/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a treballadors pobres.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera que a dia d'avui existeixen treballadors pobres?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 9847/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
les promeses del Govern pel que fa a l'accés a l'habitatge.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que s'han
complit les promeses del Govern en relació amb l'accés a
l'habitatge a les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 9848/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dificultats dels ajuntaments i de les famílies per fer front al
cost de les escoletes.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quina valoració fa el Govern de les dificultats dels
ajuntaments i de les famílies per fer front al cost de les
escoletes?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 9849/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
als pacients de patologia dual.

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

Sra. Consellera de Salut, considera que està oferint una
assistència accessible i de qualitat als pacients de patologia
dual?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 9850/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
durada de les baixades d'imposts que preveu el Règim
Fiscal de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, per què creu que les baixades
d'imposts que implica el Règim Fiscal de les Illes Balears han
de ser temporals i no indefinides?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 9851/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de la regla de minimis.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, considera necessari incrementar
per a les Illes Balears la regla de minimis amb caràcter
permanent i diferenciat de la resta del continent?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 9852/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palma,
ciutat amb la cistella de la compra més cara.

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

Com valora el Govern que Palma sigui la ciutat amb la
cistella de la compra més cara?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 9853/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
d'imposts per al 2023.

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

Sra. Armengol, de veritat vol fer creure als ciutadans de les
Illes Balears que no era possible abaixar els imposts en el
pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2023?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 9854/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions en
el cicle de l'aigua previstes a Formentera.

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. Mir, quines inversions en el cicle de l'aigua a
Formentera té previstes la Conselleria de Medi Ambient i
Territori?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual
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R)
RGE núm. 9855/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
previsions per a la protecció de les famílies, els autònoms,
les PIME i els professionals.

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

Sra. Armengol, considera que l'"escut social" presentat pel
seu govern inclourà una protecció efectiva i suficient per a les
famílies, els autònoms, les PIME i els professionals?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 9856/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a criteris d'avaluació de la LOMLOE.

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

Sr. March, quina és l'opinió de la seva conselleria sobre els
criteris d'avaluació de la LOMLOE?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

T)
RGE núm. 9857/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
assistència del vicepresident del Govern als actes oficials.

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 quin motiu el vicepresident del Govern,
habitualment, no la substitueix en els actes oficials, com el del
12 d'octubre celebrat a Palma?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

U)
RGE núm. 9858/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions de
compliment dels terminis per a la dotació d'equipaments
promesos a Menorca.

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.

Creuen possible, en el marc de les previsions realitzades per
a aquesta legislatura, el compliment d'alguns dels terminis per
a la dotació d'equipaments necessaris per a Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 d'octubre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9708/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
educació i salut mental i emocional, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

Des de la Conselleria de Salut s’està impulsant el treball
interinstitucional i interdisciplinar per engegar el pla estratègic
de benestar emocional i salut mental de les Illes Balears.
D’aquesta forma es pretén donar resposta a totes aquelles
necessitats sorgides de les diferents patologies i malestars. I,
per això, cal no sols fer una feina purament sanitària, sinó
també una feina de formació i educació al llarg de la vida de les
persones que els permeti desenvolupar al màxim les seves
capacitats i potencialitats per fer front de la manera millor
possible a les seves necessitats, debilitats o a les seves
mancances.

Per altra banda, ha quedat palès que la crisi sanitària de la
COVID ha portat com a conseqüència un afebliment del
benestar emocional i de la salut mental de l’alumnat derivat
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d’una reducció de la comunicació i la socialització. Cada
vegada hi ha més alumnat que es tanca a la socialització directa
i opta per fer-ho mitjançant les xarxes socials ( moltes vegades
de manera inadequada).

Els infants i adolescents que viuen amb síndromes que els
conformen una fragilitat relacional (Asperger, TOC, etc.. ) han
vist com aquesta situació ha agreujat més encara les seves
mancances i ha fet més difícil la vida acadèmica d’aquests
alumnes. Ara, a poc a poc s’està retornant a la situació anterior
però les conseqüències derivades romanen i es fan evidents al
dia a dia dels centres educatius. Per tant, cal donar una resposta
efectiva i específica a aquest tipus d’alumnat amb fragilitat
emocional.

L’atenció que es dóna als diferents alumnes des de l’àmbit
educatiu afavoreix i potencia el desenvolupament de certes
habilitats i competències en la gestió d’emocions especialment
en situacions d’estrès i d’angoixa. Per tant, es facilita que
l’alumnat pugui millorar la seva pròpia gestió de les emocions
i l’estrès i, molt més per a aquells alumnes amb fragilitat
relacional i emocional que veuen agreujades les seves
condicions.

A més, la formació del professorat en benestar emocional
i salut mental i cultura de l’autocura facilitarà que es pugui
entendre i atendre l’alumnat i saber concretament com donar
suport o respondre a necessitats que es puguin tenir en
moments puntuals o de manera general.

Treballar conjuntament amb els serveis de salut resulta
imprescindible. Facilitar una resposta única i completa davant
les necessitats especifiques que tenen aquests alumnes és
fonamental per obtenir resultats positius. Per tant, cal establir
línies úniques i conjuntes d’actuació entre els serveis educatius
i de salut que permetin abordar de manera única les diferents
actuacions per reforçar la seva efectivitat.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar continuïtat al treball iniciat fent feina conjunta
entre els departaments de Salut i d’Educació i Serveis Socials
per poder donar una resposta conjunta i més adient a les
necessitats de l’alumnat amb fragilitat emocional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a utilitzar, dins del Pla estratègic de benestar emocional
i salut mental, els protocols necessaris per poder tenir una
coordinació entre el serveis de salut i el Servei d’atenció a la
Diversitat i Convivèxit, que facilitin la millora dels resultats de
l’atenció donada a tot l’alumnat, especialment a aquell que té
necessitats específiques derivades de la seva fragilitat
emocional.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar, dins dels programes de formació del pla
estratègic de benestar emocional i salut mental, la formació de
professorat i educadors com a base d’una cultura de l’autocura
i benestar emocional des dels centres educatius.

Palma, a 5 d'octubre de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 9709/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls de l'Observatori de Cadena Alimentària, davant la
Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.

El sector agroalimentari és un vector estratègic tant
econòmicament com social, participa de les tradicions, de la
gastronomia, del paisatge i de la cultura local de les nostres
illes. El treball dels productors és el que ens permet diàriament
tenir aliments a la taula. Per altra banda també es tracta d’un
sector vulnerable per la seva estructura, l’estacionalització de
la demanda i pels augment dels costos de producció agreujats
darrerament per la conjuntura internacional actual.

Una de les principals dificultats a les quals s'enfronta el
sector productor és la capacitat per traslladar els costos de
producció als preus que reben pels seus productes de manera
que aquests siguin remuneradors i justos. D'altra banda, la
pròpia cadena alimentària no funciona amb la suficient
transparència i equitat. Aquests dos factors van determinar la
promulgació de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per
a la millora del funcionament de la cadena alimentària, és un
marc normatiu necessari per poder assolir els diferents
objectius que requereix el sector i obliga els poders públics a
introduir mesures addicionals que mitiguin les dificultats del
sector primari, per evitar abandonament d’explotacions i
assegurar la competitivitat i la sostenibilitat de la cadena
alimentària. Per aquest motiu es pretén donar cobertura legal i
millorar el funcionament de la cadena alimentària per
augmentar l’eficàcia i la competitivitat del sector
agroalimentari i reduir desequilibris en les relacions
comercials, evitant la destrucció del valor en la cadena
alimentària.

Aquesta llei ha estat modificada recentment en dues
ocasions dins d'aquesta mateixa legislatura.

La primera a través del Reial decret llei 5/2020, de 25 de
febrer, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en
matèria d'agricultura i alimentació incorporant com a pràctica
deslleial la destrucció de valor al llarg de la cadena alimentària.
La segona ocasió a través de la Llei 16/2021, de 14 de
desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost,
de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària, que al seu torn ha servit per a la transposició de la
Directiva Comunitària (UE) 2019/633 del Parlament Europeu
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i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relativa a les pràctiques
comercials deslleials en les relacions entre empreses en la
cadena de subministrament agrícola i alimentari. El compromís
del Govern i del Ministeri d'Agricultura per millorar el marc
normatiu de control de la cadena alimentària ha estat clar i
evident en tot aquest temps.

Es requereix per tant d’un marc sòlid, estable però a la
vegada flexible, per a la realització dels controls oficials sobre
diferents factors, que garanteixi transparència i racionalitat en
els processos de formació dels preus dels aliments, coneixent
els costos de producció i millorant la productivitat, aconseguint
millors taxes d’ocupació i benestar.

A partir de l’última reforma de la llei de cadena alimentària,
s'enforteix el compromís compartit entre el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través de l'AICA i les
comunitats autònomes. Aquesta articulació de competències i
esforços exigeix posar en marxa els mecanismes adequats, entre
els quals resulta imprescindible l’Observatori de cadena
alimentària de les Illes Balears, establint un marc que permeti
assolir els objectius establerts per a coneixement de tots els
agents implicats en la cadena de subministrament, des
d'empreses fins a consumidors i seguir avançant en el
compliment de la Llei de cadena alimentària, permetent tenir
informació actualitzada i dades que permetin fer comparatives
intermensuals i interanuals.

L’Observatori permet també prendre les decisions correctes
i mantenir l’equilibri entre el preu que assumeixen els
consumidors i les retribucions que obtenen els productors i
garanteix la millora de la sobirania alimentària de les nostres
illes i servirà com a base per definir les polítiques agràries dels
productes d’origen balear incloent totes les fases, des de la
producció, la primera comercialització, fins que un consumidor
adquireixi el producte en un establiment comercial.

Per altra banda, l’Observatori pot reforçar el paper de
l'Agència d’Informació i Control d’Aliments i la coordinació
necessària per aplicar la Llei de cadena alimentària de forma
efectiva respecte del registre de contractes alimentaris per
assegurar major transparència i protecció pels productors.

Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància del
sector agroalimentari de les Illes Balears i la rellevància del
món rural com a eix fonamental pel desenvolupament equilibrat
de la nostra societat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir donant suport al sector agroalimentari de les
nostres illes i seguir tenint-lo en compte, com a eix transversal
imprescindible, en l’estudi i l'elaboració de normes referents a
altres sectors econòmics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar les partides pressupostàries que facin
possible posar en funcionament mecanismes de control i suport
per a l’aplicació i el seguiment de la Llei de cadena alimentària

per evitar que cap agricultor o ramader de les Illes Balears no
es vegi obligat a vendre per sota del preu de cost.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, juntament amb les entitats de gestió de
dades corresponents, l’Observatori de Cadena Alimentària de
les Illes Balears, com a òrgan col·legiat, per a l’ampliació de
l’Observatori de Preus actual, millorar el funcionament de la
cadena alimentària mitjançant la publicació de dades
objectives, afavorint la transparència i l'eficàcia del procés de
comercialització, detectant possibles situacions de desequilibri
i afavorir el diàleg i la intercomunicació entre AAPP,
representacions del sector productiu, la distribució comercial
i consumidors així com assegurar preus justos per als
agricultors i ramaders de les Illes.

Palma, a 5 d'octubre de 2022
Els diputats
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5745/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedició de receptes en cas de consultes a la
xarxa assistencial privada.

Fent referència a la carta del 12 de juliol, els malalts
estrangers no residents que acudeixen a un centre privat per una
urgència, una vegada finalitzada l’assistència, disposen de
recepta mèdica privada, així com de l’informe clínic d’alta
perquè el metge de capçalera del país d’origen pugui seguir
amb el tractament pautat.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5746/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de proves complementàries en cas de
consultes a la xarxa assistencial privada.

En la carta del 12 de juliol es fa referència al conveni per a
la cobertura sanitària urgent, no a consultes. Cal subratllar que
l’assistència urgent es garanteix des del primer contacte mèdic
fins a l’alta del pacient.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=9
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5747/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a concepte de "problema mèdic no demorable".

Problema mèdic que s’ha de resoldre el mateix dia.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5866/22, de la diputada Isabel
Maria Borrás i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova central telefònica Infosalut.

L’entitat Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
(GSAIB) és una entitat pública empresarial, adscrita al Servei
de Salut de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i
capacitat plena d’actuar i amb autonomia de gestió. Aquesta
entitat té per objecte, segons els seus Estatuts, prestar tota mena
de serveis de suport a l’activitat assistencial dels centres
sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears i de la Xarxa
Sanitària Pública de les Illes Balears.

En el cas de la nova central telefònica InfoSalut, aquesta ha
estat creada per GSAIB com un servei de suport funcional a
Atenció Primària, sent l’antic personal d’Info Covid el
contractat per a aquetes noves funcions.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5890/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nou Pla estratègic de la Conselleria
de Salut 2021-2026, impuls progressiu del Servei
d'Al·lergologia.

El Servei de Salut està treballant en la creació de la Unitat
Multidisciplinar d’atenció al pacient amb al·lèrgies localitzada
a l’Hospital Universitari Son Espases. El cronograma és el
següent:

L’any 2022 es preveu la incorporació d’un facultatiu (a més
del ja existent) per suport a la unitat de medicaments i feina
conjunta amb el servei d’immunologia. Donarà suport a Eivissa
i Menorca. Així mateix es preveu la incorporació de 2
infermeres i una auxiliar per realitzar proves a medicaments, i
provocacions. Els anys següents es completarà la unitat fins un
total de 5 facultatius, 3 infermeres, 1 auxiliar i 1 administrativa.
Aquests professionals faran feina de manera conjunta amb
especialistes d’immunologia, pneumologia, oftalmologia, ORL
i dermatologia.

Palma, 18 d’agost de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5943/22, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a servei de radioteràpia a l'Hospital
Mateu Orfila.

Al servei d’Oncologia radioteràpica a l’Àrea de Menorca
està prevista la tramitació de la pròrroga el mes de març de
2023 donat que el contracte es va dividir en dues fases.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5944/22, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a servei de radioteràpia a l'Hospital Can
Misses.

El contracte es troba en vigor, té una durada de set anys i és
prorrogable tres anys més. Respecte de l’àrea d’Eivissa i
Formentera està prevista la tramitació de la pròrroga el proper
mes d’octubre.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5945/22, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a servei de radioteràpia a Menorca.

No es té previst internalitzar-lo.

Palma, 13 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5946/22, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a servei de radioteràpia a Eivissa i
Formentera.

No es té previst internalitzar-lo.

Palma, 13 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=11
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5959/22, del diputat Antoni
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors incoats al municipi de Sant Antoni
a Eivissa, en matèria de comerç. com a conseqüència del
que disposa el Decret llei 1/2020, de 17 de gener.

La Direcció General de Comerç, a data d’avui, no ha incoat
de moment cap expedient sancionador a Sant Antoni relatiu a
les sancions contemplades als articles 5.1 i 6.6 del Decret Llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos i per a la
millora de les zones turístiques, però ens consta que altres
administracions tenen actes que ens remetran en breu.

Palma, 5 de setembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 6037 a 6041/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a càrrega assistencial que
suporta avui el centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1
a 5).

La càrrega assistencial l’any 2022 fins el mes de juny és de
36 visites al dia. En el cas de pediatria la mitjana de l’any 2022
és de 19,67 visites. En el cas d’infermeria de medicina de
família la càrrega assistencial mitjana és de 15,4 i de pediatria
de 14,78 visites al dia. Donades aquestes dades considerem que
la càrrega assistencial de tot l’EAP de Canal Salat és alta però
acceptable. De totes maneres, està prevista pel mes d’octubre
la incorporació d’un nou facultatiu que esperem millori la
situació actual.

Segons les dades actuals, es considera que actualment es
dóna una atenció sanitària eficaç i en bones condicions
assistencials.

No s’ha considerat necessària fer cap valoració ja que no ha
estat demanada per l’equip directiu del centre ni pels
professionals, ni pel servei de prevenció ni pels sindicats.

Les necessitats sanitàries pels propers anys han estat
valorades en un pla d’ampliació del CS Canal Salat que donarà
resposta a les demandes tant de la població com dels propis
professionals tant d’atenció primària com de l’hospital. Aquest
pla ha estat elaborat i consensuat entre l’equip directiu de
l’EAP de Canal Salat i el comitè directiu de l’Àrea de Salut de
Menorca. No es valora la construcció d’un segon centre de
salut, però no es descarta aquesta opció si es donen les
condicions adequades.

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

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 6042 a 6044/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a càrrega ajudes per a la
modernització i la millora de la competitivitat dels
comerços, denegació i ampliació de la partida.

Aquesta convocatòria -en paraules de les patronals del
comerç- és una de les més generoses del Govern: tothom hi té
accés, no hi ha numerus clausus per presentar els projectes, es
finança fins al 80% de les inversions que es presenten i l’ajut,
íntegre, es cobra dins l’any de la sol·licitud.

Aquestes sol·licituds s’han denegat per haver exhaurit tot el
pressupost en una convocatòria absolutament rècord, amb 755
sol·licitants.

La intenció del Govern és, per l’any que ve, millorar encara
més les condicions de manera que siguin més accessibles a més
PIME i autònoms.

Palma, 10 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6045/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partida per a ajudes a la modernització i millora
de la competitivitat d'establiments comercials.

Cada any, la Direcció General de Comerç destina els
doblers calculats sobre la necessitat de cobrir el total
d’expedients de l’any anterior. És un càlcul objectiu i
transparent per a una optimització dels recursos públics.

Palma, 10 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6046/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionament de la nova xarxa MELIB.

Poc menys d’un mes després de la posada en marxa del nou
model de gestió de la xarxa MELIB, la valoració que se’n fa és
satisfactòria, havent permès efectuar més de 11644 recàrregues
des de la posada en marxa del sistema i fins el 17 de setembre.
Malgrat alguns inconvenients de els primeres setmanes, el gruix
de problemes de migració d’un model a l’altre s’han anat
corregint i, a data d’avui, es disposa d’una xarxa més funcional
que l’existent anteriorment.
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Palma, 29 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6047/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidències de la nova xarxa MELIB (1).

A data d’avui, el servei d’atenció de la MELIB rep al
voltant de 1000 telefonades per setmana, la majoria vinculades
a dificultats per iniciar la recàrrega, així com 250 correus
setmanals, molts dels quals per vincular la targeta RFID a
l’aplicació mòbil. Així mateix, han entrat 2 queixes ciutadanes
a través del portal de queixes i suggeriments.

Palma, 29 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6048/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidències de la nova xarxa MELIB (2).

De forma puntual, es varen experimentar alguns problemes
amb l’aplicació mòbil als operatius d’Android que impedien la
recàrrega des d’aquest sistema operatiu. El bug es va resoldre
correctament a les poques hores i l’aplicació permet des d’ençà
la connexió als punts de recàrrega. D’altra banda, hi ha un
seguit de punt de recàrrega que tenen els seus equips de
comunicacions obsolets i que, per tant, o es poden comunicar
amb l’aplicació mòbil ni, conseqüentment, gestionar de forma
remota (perquè no tenen comunicació). Aquests punts de
recàrrega són sovint plenament operatius i s’empren amb
recàrrega lliure (sense targeta ni aplicació, únicament endollant
el cable). Per aquests punts de recàrrega, s’ha contractat la
substitució de mòdems, de manera que puguin ser gestionats
remotament i es puguin resoldre les possibles incidències de
forma remota.

Palma, 29 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6049/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidències de la nova xarxa MELIB (3).

A data d’avui l’aplicació mòbil és plenament funcional i
garanteix la recàrrega de vehicles elèctrics a les Illes Balears,
havent-hi a 17 d’agost 4649 usuaris registrats i havent-se
efectuades 11644 recàrregues des de la posada en marxa de
l’aplicació el 20 de juliol. No existeixen, a dia d’avui,

problemes amb l’aplicació que entorpeixin i no garanteixin el
funcionament de la nova xarxa MELIB i els principals
problemes que es troba un usuari de vehicle elèctric són del
hardware dels equips de recàrrega, vinculats a la falta de
manteniment municipal durant anys. Per sort, la majoria dels
ajuntaments de les Illes Balears s’ha adherit al manteniment de
l’IBE.

Palma, 29 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6050/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidències de la nova xarxa MELIB (4).

Els problemes vinculats amb l’aplicació mòbil ja han estat
resolts, de manera que es garanteix el funcionament correcte de
la MELIB a través d’aquesta. Els problemes que presenten les
recàrregues a dia d’avui són molt majoritàriament problemes de
hardware, raó per la qual s’ha contractat la substitució de
mòdems dels equips més antics -cosa que ja s’està fent-, i s’ha
impulsat un conveni de col·laboració amb tots els titulars dels
punts de recàrrega per efectuar el manteniment dels punts de
recàrrega. A data d’avui, 47 ajuntaments i 3 consells insulars ja
s’han adherit al manteniment ofert per l’IBE o estan en tràmits
per fer-ho. Atès que fins ara gairebé cap municipi feia el
manteniment dels seus equips de recàrrega, s’espera millorar
substancialment la disponibilitat dels equips i l’experiència dels
usuaris.

Palma, 29 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6058/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Comissió interdepartamental
d'estudi dels complements de rendes diferents a la de
pensions no contributives.

En relació amb la pregunta sobre la data de constitució de
la Comissió d’Avaluació de la Renda Social Garantida,
informar que aquesta no ha arribat a constituir-se d’ençà de
l’aprovació del Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.

Al respecte, cal recordar que la Renda Social Garantida,
així com altres prestacions regulades a l’esmentat Decret llei,
tenen una estreta relació, ja que en són subsidiàries i/o
complementàries, amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV), prestació
de la Seguretat Social.

La regulació de l’IMV, que va ser aprovada a través del
Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig de 2020, ha sofert
molts de canvis d’ençà de la seva entrada en vigor. Tan sols al
llarg dels seus primers dotze mesos d’existència ja varen ser
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vàries modificacions sofertes, la majoria d’elles reivindicades
per part de les organitzacions socials i que tenien a veure amb
flexibilització de criteris per tal d’ampliar la cobertura de grups
altament exclosos i vulnerables i l’harmonització amb les
rendes autonòmiques.

Han estat precisament aquestes modificacions en la
prestació de la Seguretat Social, les que han provocat contínues
modificacions en la normativa autonòmica que no ha arribat a
tenir la mínima estabilitat necessària per tal de poder avaluar la
seva entrada en vigor i implementació.

Tot i això, es preveu que actualment, amb la recent
conversió del Reial Decret Llei 20/2020, en la Llei 19/2021, de
20 de desembre, pel qual s’estableix l’IMV, es donarà ja el
caràcter de permanència a la norma reguladora de la prestació
estatal, que garantirà l’estabilitat necessària i que permetrà la
constitució d’aquests espais d’avaluació previstos en el Decret
Llei autonòmic.

Palma, 25 d’agost de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6060/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Comissió d'avaluació de prestacions
de la renda social garantida.

En relació amb la pregunta sobre la data de constitució de
la Comissió Interdepartamental d’estudi dels complements de
rendes diferents de les pensions o contributives, informar que
aquesta no ha arribat a constituir-se d’ençà de l’aprovació del
Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.

La Seguretat Social, posava en marxa al maig del 2020,
amb l’entrada en vigor de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), un
sostre d’ingressos mínims a qualsevol ciutadà de l’Estat. Es
tractava d’una de les mesures socials més ambiciosa engegada
mai per l’Administració General de l’Estat, una mesura de
garantia d’ingressos mínims, que permetria a les comunitats
autònomes, complementar, des de les polítiques de lluita contra
la pobresa, els perfils de població que no atengués l’ingrés
mínim vital, així com ajustar aquest mínim comú per a tots els
espanyols al nivell de vida de cada comunitat autònoma.

Però, la realitat és que en un context de crisi com el que
estat vivint d’ençà de l’esclat de la pandèmia provocada per la
COVID, i posteriorment agreujada amb les conseqüències
econòmiques i socials de la invasió d’Ucraïna, ha fet que tots
els esforços de totes les administracions de les Illes, incloses
l’administració del Govern autonòmic, s’adrecessin a donar
cobertura als col·lectius més vulnerables, aquells que no tenien
cap tipus d’ingrés.

Paral·lelament a aquesta situació, els continus canvis soferts
en la prestació de la Seguretat Social, no han afavorit tampoc
la creació de la Comissió Interdepartalmental d’estudi dels
complements de rendes diferents a la de les Pensions No
Contributives ja que es requereix de cert recorregut i estabilitat,
abans de prendre i adoptar decisions.

Tot i això, es preveu que actualment, amb la recent
conversió del Reial Decret Llei 20/2020, en la Llei 19/2021, de
20 de desembre, pel qual s’estableix l’IMV, és donarà ja el
caràcter de permanència a la norma reguladora de la prestació
estatal, que garantirà l’estabilitat necessària i que permetrà la
constitució d’aquests espais d’estudis de nous complements
previstos en el Decret Llei autonòmic.

Palma, 25 d’agost de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 6761/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació d'un parc fotovoltaic anunciat el passat 18 de
novembre.

No és possible donar una resposta precisa per part d’aquesta
Conselleria atès que no consta cap anunci oficial, ni el BOIB ni
per altres mitjans d’un parc fotovoltaic a Balears en aquesta
data. Donada l’existència de diversos parcs fotovoltaics, per a
donar resposta encertada és necessari que el sol·licitant precisi
el nom del parc fotovoltaic al qual es refereix.

Palma, 30 d’agost de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6797/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reglament de la Llei 5/2018, de l'habitatge.

L’any 2018 va establir un punt d’inflexió pel que respecta
a les polítiques d’habitatge a la nostra comunitat autònoma,
amb l’aprovació de la Llei de l’habitatge de les Illes Balears.
Aquesta legislatura ha estat marcada per circumstàncies molt
complexes com la pandèmia, la guerra d’Ucraïna, amb les
conseqüències com ara una pujada de preus de materials de
construcció o d’energia, o la posada en funcionament de plans
ambiciosos com fons europeus per la rehabilitació energètica
o ajudes en matèria d’habitatge addicional, han fet que l’ordre
de prioritats hagin anat en un altre sentit.

No obstant, això no vol dir que no s’hagi anat fent feina en
aquest sentit. Cal recordar que la Direcció General ha promogut
diversos decrets llei en aquest sentit amb mesures urgents que
han permès la intervenció amb grans tenidors, com possibilitar
l’adquisició preferent per part de l’IBAVI de les compravendes
entre ells, o aprovar Plans Especials per interès general entre
d’altres. També des de l’IBAVI s’han construït i es promouen
més habitatges que mai a la història en règim de lloguer (un
72% d’increment de part públic), adquisicions per tempteig de
més de 100 habitatges, i d’espera mitjana d’un 10-20%. També
s’ha aprovat una pujada del preu d’habitatge protegit d’impuls
privat que permetin als promotors privats posar a disposició en
règim de compravenda i lloguer més habitatges, gràcies a la llei
quedaran protegits per sempre. Igualment cal dir que el no
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desenvolupament no ha fet que no s’apliqui, per exemple,
signant convenis per dur a terme oficines d’acompanyament en
matèria d’habitatge amb ajuntaments i consells, xarxa
rotacional d’habitatges transitoris... A més, les actual
circumstàncies d’una llei d’habitatge estatal, fan recomanable
anar desenvolupant la llei per parts. Com ara la regulació de
l’activitat immobiliària per exemple, i amb normativa
d’habitatge protegit.

L’opció més realista és anar desplegant la llei
progressivament garantint amb les recursos disponibles que es
pugui gestionar la resta d’iniciatives directes a la ciutadania.

Palma, 14 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 6800/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència amb consells insulars i ajuntaments en
relació amb els pisos de grans tenidors tancats a cadascun
dels municipis.

El registre de pisos tancats dels grans tenidors es pot
compartir amb ajuntaments i consells si aquests el demanen per
escrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

Palma, 14 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6801/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció d'habitatges a l'antic escorxador de Sant Lluís.

La previsió d’inici de les obres s’estima que sigui al març
2023.

Palma, 12 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6802/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació, regeneració i
renovació dels nuclis de Sant Lluís, Binifadet i Ses
Barraques.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6803/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació del servei del taxi a Eivissa.

L’aprovació del decret llei que regula el servei del taxi a
Eivissa dona resposta a la sol·licitud feta pel Consell Insular
d’Eivissa. El text va ser treballat i consensuat amb ells i amb la
conformitat dels cinc ajuntaments de l’illa.

El Decret aborda, en primer lloc, el règim de prestació del
servei de taxi i estableix que els vehicles autoritzats per prestar
el servei de taxi poden recollir els viatgers sempre que hi hagi
gent esperant a la parada. En aquest supòsit, els taxis han de
recollir els passatgers per estricte ordre d’arribada a la parada,
independentment del municipi a què pertanyin.

A més, el taxis poden romandre en situació d’espera en
parades que no siguin del seu municipi sempre que ho hi hagi
taxis del municipi, encara que en aquest moment no hi hagi
usuaris del servei pendents de ser atesos, i han d’abandonar-la
en el moment en què es posi en situació d’espera un taxi
d’aquest municipi en qüestió.

Queda expressament prohibit seleccionar els serveis i les
parades oficials són el punt de càrrega.

El Decret també regula l’ús del GPS a tots els municipis de
l’illa, de manera que, per fer un servei de taxi sol·licitat o
gestionat mitjançant aquesta o una altra tecnologia, s’atendrà el
caràcter urbà o interurbà del servei demanat i es podran
assignar serveis en la totalitat del territori.

El Govern també dona, a través d’aquesta norma, cobertura
legal a l’estructura tarifària del taxi a l’illa d’Eivissa i estableix
que el Consell Insular d’Eivissa determinarà i actualitzarà les
tarifes màximes obligatòries i els suplements.

Respecte de les possibles millores en el servei, la nostra
conselleria està en contacte continu amb el departament
competent en la matèria dels consells insulars de Balears amb
competències pròpies i treballarem de manera conjunta per
millorar aquest servei i altres.

Palma, 13 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6813/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (1).

El servei no s’ha privatitzat perquè no hi ha cap canvi de
titularitat.

Es manté l’estructura administrativa pública, és a dir que els
treballadors i les treballadores que actualment donen el servei,
continuaran, i es complementa amb informadors i informadores
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mitjançant un contracte acollint-se a la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 27 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6814/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (2).

No hi ha privatització perquè no hi h cap canvi de titular.

La decisió d’ampliar el servei d’informació venia
determinada per:
• Reduir el temps d’espera per a rebre l’atenció.
• Obrir els horabaixes, demanda expressa de la ciutadania.

L’ampliació es va fer per contracte a través de la Llei
12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en
l’àmbit social en la comunitat autònoma de les Illes Balears. La
possibilitat d’ampliar amb personal propi es va descartar
perquè l’experiència de gestió ens duia a valorar que no era un
mecanisme adient donat que:
• Dificultats d’obrir els horabaixes amb funcionari de

l’administració general.
• Substitucions ràpides de baixes laborals.
• Després d’haver tret a concurs dues places públiques

d’informadors i haver quedat desertes.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6815/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (3).

Es manté l’estructura administrativa pública, és a dir, que
els treballadors i treballadores que actualment donen el servei,
continuaran, i es complementa amb informadors i informadores
mitjançant un contracte acollint-se la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social en la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Milloram el servei perquè amb la incorporació dels
treballadors contactats a través de l’empresa INTRESSS
s’acceleraran en els temps d’espera i es donarà serveis
d’horabaixa.

El servei no el desenvoluparà una empresa privada, és una
entitat del tercer sector amb més de trenta anys d’experiència
en serveis socials a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6816/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (4).

No hi ha privatització perquè no hi ha canvi de titularitat.

Es manté l’estructura administrativa pública, és a dir, que
els treballadors i treballadores que actualment donen el servei,
continuaran, i es complementa amb informadors i informadores
mitjançant un contracte acollint-se la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social en la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

No ha primat la rendibilitat econòmica sinó la millora en
l’atenció al ciutadà.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6817/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (5).

La decisió d’ampliar el servei d’informació venia determinada
per: 
• Reduir el temps d’espera per a rebre l’atenció.
• Obrir els horabaixes amb funcionari de l’administració

general.

L’ampliació es va fer per contracte a través de la Llei 
12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en el
àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La
possibilitat d’ampliar amb personal propi es va descartar
perquè l’experiència de gestió ens duia a valorar que no era un
mecanisme adient donat que:
• Dificultats d’obrir els horabaixes amb funcionari de

l’administració general.
• Substitucions ràpides de baixes laborals.
• Després d’haver tret a concurs dues places públiques

d’informadors i haver quedat desertes.

Són sis anys no prorrogables perquè s’ha fet a través de la
Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis de persones en
l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears que
estableix aquestes anualitats.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 6818/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (6).

La voluntat de la Conselleria no era fer desaparèixer aquest
servei, sinó complementar-lo.

Palma, 26 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6819/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (7).

No hi ha privatitzat perquè no hi ha canvi de titularitat.

Aquí podeu veure l’expedient complet de contractació:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!
ut/p/b1/hZBPC4JAFMQ_kbzn7rbW0fyzKpamueVeQshkIfU
SEX36VOgSaO828JuZx4CC0iAmo5SbjCOcQXXVUzfVQ
_dddYcSlLIutvQOdrihKLLUQ7LNLM78ZJAIsq1eutXv-gp
HKL0xQPEL8xLH8QOC65y6SGK3KHgwSjIA5QDgzNk4-
ecK8etfUYfJSKY8DwViGPhuXJgrFIT_859ATchSwgQsvb
hcgrAP-rbHS_ZZsMWUbo7poKYiHxczIdWaUNltzw0RPM
BprdsiA!!/

Palma, 20 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6820/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (8).

No hi ha cap secretisme, tot va ser publicat al portal de
contractació pública.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 6821, 6822 i 6824/22, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a privatització del servei
d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports (9, 10 i 11).

No hi ha privatització perquè no hi ha canvi de titularitat.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6823/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (11).

No hi ha modificacions de les condicions laborals dels
treballadors públics in dels funcionaris respecte al que estableix
la RLT. 

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 6825/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports (13).

No hi ha privatització perquè no hi ha canvi de titularitat.
Ho desconeixem, es va fer una convocatòria pública.

Palma, 6 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 6829 a 6833/22, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya de souvenirs
per explicar les millores de la nova llei de turisme (1 a 5).

L’objectiu de l’espot va ser triple:
• Reforçar en positiu la imatge del sector turístic, principal

motor econòmic de les Illes.
• Difondre les millores laborals i mediambientals que ara el

sector incorpora amb la nova legislació turística balear, i
• Millorar la imatge de producte de les Illes als mercats

emissors com l’alemany, el nòrdic i l’anglès, on els darrers
estudis de mercat revelen una major conscienciació en
sostenibilitat a l’hora de triar destinació de vacances.
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Respecte del target, els dos públics objectius de l’espot són
el resident amb interès públic per conèixer el desenvolupament
d’un dels principals sectors socioeconòmics de les Illes on vi,
i el potencial visitant provinent de mercats emissors.

La difusió en mitjans i en xarxes socials es va desenvolupar
al mes de juliol, quan es va aprovar la nova normativa i era
d’interès públic difondre els seus aspectes fonamentals. El
pressupost ha estat de 8.703,68€, sense IVA, distribuïts en:

a) Televisions locals i per criteri d’audiència -Fibwi (7
emissions) i TEF (12 emissions), més la difusió de franc a IB3
(54 emissions) perquè es tracta d’informació de servei públic-,
amb una mitjana d’audiència total diària de les tres cadenes de
309.861 persones (IBES, 2022).

b) Twitter, Instagram, Facebook i Youtube; la repercussió
tan sols en impressions-visualitzacions als canals oficials del
Govern (sense comptar la difusió indirecta posterior per xarxes
o aplicacions de missatgeria) ha estat de 100.508.

La producció de l’espot va suposar la participació de 8
professionals audiovisuals illencs, un cost de 12.741,79€ més
IVA i està dins el contracte de producció de continguts
audiovisuals del Govern, tret per contractació pública oberta
(CONTR 2021 7197) i al qual es varen presentar les
productores interessades, majoritàriament locals, amb resultat
guanyador per la UTE formada per Disset i Mallorca Vídeo.

És per tant que, sumada la producció i la difusió, el
cost-resultat (inversió en producció+difusió/mitjana de
televidents+impressions-visualitzacions a Internet) ha estat de
0,02€ per persona a qui s’ha arriat; tot això, sense comptar
l’impacte que ha suposat que l’espot va ser ressenyat, sense cap
cost per a l’administració, tant a la premsa local com a la
premsa estrangera -en aquest darrer cas, entre d’altres al
Mallorca Caprice i al Mallorca Zeitung- i, sobretot, a TTG, una
de les principals revistes de turisme a Europa:

https://mallorcacaprice.com/en/souvenirs-mensaje-ley-turisti
ca-balears/

https://www.mallorcazeitunge.es/wirtschaft-tourismus/2022/0
7/12/mallorca-regierung-originelle-souvenirs-tourismusgeset
z-68242294.html

https://www.ttogmedia.com/news/balearic-pop-up-shop-highl
ights-benefits-of-new-tourism-laws-35258

Per a més detalls poden consultar l’expedient a la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 6868/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (1).

Cap plaça de la RLT no es veu afectada.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 6869/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (2).

No hi ha cap privatització perquè no hi ha canvi de
titularitat.

A la RLT de la Conselleria d’Afers Socials i Esports els
llocs de treball que ocupen les persones que presten actualment
el servei d’informació recull les següents característiques:

Codi F01390038 Administratiu/iva o Auxiliar d’Atenció al
Públic:
• 7 expansions dotades de 10 creades
• 5 expansions ocupades de 7 dotades
• Obert a grups C1 i C2: de les 5 places ocupades 2 són C1

i 3 C2
• Nivell D: 16
• Obert a cossos generals administratiu o auxiliar (2503 i

2504)
• Requisits: Curs d’atenció al públic organitzat per l’EBAP

amb els seus reciclatges
• Complement específic anual: 4.715,34€
• Té reconegut HE “horari especial”
• Nivell de català requerit pel grup superior del lloc

(C1-administratius): C1
• De les 5 expansions cobertes 4 estan ocupades per personal

de carrera i 1 amb personal interí

Codi F02200001 Auxiliar d’informació i registre
• 1 expansió dotada de 2 creades
• 1 expansió dotada i ocupada
• Obert a grup C2
• Nivell CD: 15
• Obert a cos general auxiliar (2504)
• Sense requisits
• Complement específic anual: 4.715,34€
• Nivell de català requerit: B2
• L’expansió dotada i ocupada està coberta amb personal de

carrera

Palma, 21 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 6870/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (3).

No hi ha places afectades. Per tant, no es modifiquen les
condicions.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 6871/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (4).

No ha passat per la Mesa de Serveis Generals perquè no hi
ha places afectades.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6872/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (5).

No hi ha treballadors públics que es vegin afectats, no hi ha
canvis de condicions de la RLT.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6873/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (6).

No s’eliminaran o desdotaran places.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6874/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a privatització del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (7).

No hi ha trasllats a altres serveis.

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

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 6879/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a no-dotació de places del servei
d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria
d'Afers Socials a Menorca i Eivissa durant sis anys.

Les limitacions d’oposicions que tenim.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6880/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prestació del servei d'informació i
atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials a
Menorca i Eivissa durant sis anys, amb manca de recursos.

Mitjançant treballadors contractats per la Fundació a la
Dependència.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 6890/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a legislació per part del Govern sobre un cos
funcionarial d'una altra administració.

En primer lloc, al dir, com vostè ja sap, que el primer text
publicat contenia errades que varen ser esmenades en temps i
forma.

En resposta a la seva pregunta, la Disposició Final Segona,
apartat 6, del Decret 6/2022, de 13 de juny, regula la creació
del cos d’intervenció i auditoria de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. És, per tant, plena competència del Govern de
les Illes Balears.
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Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 6891/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a integració dels auditors de la Sindicatura de
Comptes, entre d'altres funcionaris, dins el cos
d'interventors.

Ni en la proposta d’aprovació del text, ni en el text aprovat
es contemplava aquest fet, com bé té coneixement. Això respon
a un error que va ésser corregit.
 

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 6893/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informes de l'Advocacia de la CAIB sobre la
proposta d'integració dels auditors de la Sindicatura de
Comptes, entre d'altres funcionaris, dins el cos
d'interventors.

En primer lloc, cal dir, com vostè ja sap, que el primer text
publicat contenia errades que varen ser esmenades en temps i
forma.

Ni en la proposta d’aprovació del text, ni en el text aprovat
es contemplava aquest fet, com bé té coneixement. Això respon
a un error que va ser corregit.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 6895/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a signatura del Decret llei 6/2022, de 13 de juny,
per la consellera d'Hisenda.

En primer lloc, com vostè ja sap, que el primer text publicat
contenia errades que varen ser esmenades en temps i forma.

No existeix cap interès directe de la consellera d’Hisenda
amb el text proposat i aprovat.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors signà el
Decret Llei pel que fa a la seva competència sobre les
disposicions en matèria d’hisenda recollides en el Decret.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6896/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abstenció de la consellera d'Hisenda a la votació
del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

En primer lloc, com vostè ja sap, que el primer text publicat
contenia errades que varen ser esmenades en temps i forma.

No existeix cap interès directe de la consellera d’Hisenda
amb el text proposat i aprovat que motivàs una hipotètica
abstenció per part de la consellera d’Hisenda.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 6898/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a interès directe de la consellera d'Hisenda en
relació amb la modificació proposada a la disposició final
segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

En primer lloc, com vostè ja sap, que el primer text publicat
contenia errades que varen ser esmenades en temps i forma.

No existeix cap interès directe de la consellera d’Hisenda
amb el text proposat i aprovat.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6899/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació a la presidenta del Govern per part de
la consellera d'Hisenda en relació amb la modificació
proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret
llei 6/2022, de 13 de juny.

En primer lloc, com vostè ja sap, que el primer text publicat
contenia errades que varen ser esmenades en temps i forma.

La consellera d’Hisenda no va haver d’informar la
presidenta d’un fet que no s’ha produït.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 6900/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rectificació de la modificació proposada a la
disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de
13 de juny.

En primer lloc cal dir, com vostè ja sap, que el primer text
publicat contenia errades que varen ser esmenades en temps i
forma.

Tal com s’ha explicat a les resposta de les sol·licituds de
documentació RGE núm. 6892/22, 6894/22, 6897/22, 6905/22,
6906/22 i 6907/22, es té coneixement de la publicació d’un text
no aprovat durant la comprovació d’ofici de la publicació per
part del departament jurídic de la Conselleria corresponent.
Durant aquesta revisió es detecta que la publicació conté un
text que nou fou l’aprovat, així com altres errors. Com a
conseqüència, est tramita la correcció d’errors, la qual és
aprovada durant el Consell de Govern de 27 de juny per tal de
publicar una versió correcte del Decret Llei aprovat i sense
errors.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 6901/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consulta prèvia de la modificació proposada a la
disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de
13 de juny.

Ni en la proposta d’aprovació del text, ni en el text aprovat
es contemplava aquest fet.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6902/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures que pensa adoptar la presidenta del
Govern respecte de la modificació proposada a la disposició
final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny,
per la consellera d'Hisenda.

En primer lloc, cal dir, com vostè ja sap, que el primer text
publicat contenia errades que varen ser esmenades en temps i
forma.

Com s’ha explicat, detallat i demostrat amb documents
oficials que obren en el seu poder, no s’ha produït cap cas en
què la consellera d’Hisenda signàs una proposta que la
beneficiàs.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 6920/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condicions de treball dels professionals sanitaris
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

La data de canvi d’estació se sol·licita des del propi centre
segons el confort que tenen i la climatologia, habitualment pel
mes de maig s’aturen els equips d’aire condicionat per fer el
canvi d’estació als sistemes de dos tubs. Enguany el canvi es va
fer el dia 23/05/2022.

Al mes d’abril la instal·lació del centre estava en mode
“calor” si bé els metges d’urgències disposaven de l’equip
autònom fins dia 30/05/2022, data en la qual es va notificar
l’avaria.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6921/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mal funcionament dels equips d'aire condicionat
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1).

L’avaria de l’aire condicionat del despatx dels metges
d’urgència es va comunicar el 30/05/22.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6922/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mal funcionament dels equips d'aire condicionat
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (2).

L’equip de recanvi que mantenim a l’Hospital va arribar el
dia 11/08/2022 i es va substituir l’endemà. La placa de la unitat
interior, a data 30/08/2022 no ha arribat.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6923/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a equip portàtil d'aire condicionat del centre de
salut Canal Salat de Ciutadella (1).

Es va instal·lar l’equip portàtil perquè era una solució
temporal ràpida per reduir la temperatura el despatx, a l’espera
de recanvis de l’equip avariat. L’equip portàtil es ven la mercat
per a ús domèstic: el seu nivell sonor és inferior a 60 dB.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6924/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a equip portàtil d'aire condicionat del centre de
salut Canal Salat de Ciutadella (2).

L’equip portàtil es ven al mercat per ús domèstic, i segons
les prescripcions tècniques de l’aparell el renou és inferior a 60
dB.

Segons el “Real Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb l’exposició al renou” es considera que,
quan el nivell de renou mitjà durant la jornada laboral és
superior a 80 dB, la persona està exposada a renou, i per això,
s’han de començar a emprendre mesures preventives.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 6925/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a caiguda de part del fals sostre a una habitació del
centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

El fals sostre consta de plaques individuals que, quan es
deixen finestres obertes i coincideix amb un episodi de vent, es
poden moure. Quan això passa es tornen a col·locar, i si és
possible es llastren per evitar que es repeteixi el fet.

Pel que fa a les filtracions d’aigua, s’actua a mesura que es
produeixen, la qual cosa depèn de les dilatacions que pateixen
els edificis. Enguany, degut a les elevades temperatures de
l’estiu, és previsible que s’hagin de fer més intervencions.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 6926/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reparació del fals sostre a una habitació del
centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

Un cop verificat que amb les darreres pluges no s’han
produït filtracions a les zones de terrassa reparades, es
procedirà dins el mes de setembre a la reparació i pintat de la
part fixa del sostre.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 6927/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou equip d'aire condicionat al despatx dels
metges d'urgències del centre de salut Canal Salat de
Ciutadella.

Es va instal·lar el dia 12/08/2022.

Palma, 16 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BN)

A les Preguntes RGE núm. 6963 a 6969/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a indicació geogràfica
protegida (IGP) per a l'oli de Menorca.

1. A data d’avui, no s’ha presentat a la Conselleria
d’Agricultura tota la documentació per a la iniciació de la
tramitació de la IGP Oli de Menorca.

2. D’una banda, per part de la Conselleria s’han organitzat ja
fins a dues jornades formatives a Menorca per informar al
sector de la normativa de l’oli i en especial dels requisits per
poder tramitar una IGP; d’altra banda, s’ha donat suport i
també assessorament a l’Associació de Productors d’Oli de
Menorca per a la preparació de la documentació. El 30 de
setembre de 2021 es va rebre un primer esborrany de plec de
condicions que es va revisar, i es va donar resposta el 15
d’octubre de 2021. En aquest 2022 s’han revisat dos projectes
de plec de condicions i s’ha realitzat ja una reunió a Menorca
amb el sector. La propera és el 13 de setembre.

3. L’aprovació d’una IGP requereix, en primer lloc, disposar de
tota la documentació necessària que estableix el RD 1335/2011
i el Reglament (UE) 1151/2012, la qual no s’ha presentat
encara a data d’avui. A títol informatiu, dir que una de les dues
darreres IGP d’Oli d’Oliva d’Espanya que es van tramitar va
ser la IGP “Oli d’Eivissa, aprovada pel Ministeri del 21
d’octubre de 2020 i sol·licitada l’any 2019.
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4. No es pot considerar que hagi cap retard per part de la
conselleria, atès que encara no s’ha presentat la documentació
que es requereix per a la tramitació.

5. Es considera molt convenient, atès que és la única
possibilitat per tal de poder utilitzar la menció “Oli de
Menorca” a l’etiquetatge i a la publicitat.

6. No ens consta, però tampoc s’entendria atès que se’ls ha
donat assessorament i resposta a totes les consultes que han
plantejat. Tot i així, entenem que vulguin que la IPG pugui
tramitar-se i aprovar-se el més aviat possible, igual que es vol
des de la conselleria, donat els beneficis que suposaria per al
sector a Menorca.

7. Insistim que, atès que no s’ha iniciat encara el procediment
de tramitació per manca de la documentació necessària, no es
pot parlar de retard per part de la conselleria, que està sempre
disposada a ajudar en tota allò possible per tal que les marques
de qualitat agroalimentària de les Illes Balears surtin endavant
el més aviat possible, i amb totes les garanties per tal que el
ministeri les aprovi.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 6971 a 6973/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tancament de les
instal·lacions "Menorca Llet" de Coinga (1 a 3).

1. Tot i que lamentem els 12 llocs de feina que es perden
-esperem que aquests es puguin reubicar-, la valoració general
és positiva, ja que, com han dit també tant la pròpia cooperativa
Coinga com la gran majoria d’organitzacions agràries de
Menorca, el tancament suposarà un avanç cap a una major
diversificació dels productes lactis i la seva revalorització, amb
l’objectiu últim que els pagesos puguin cobrar més per la llet i
que tota la indústria sigui més rendible que ara.

2. Que la llet envasada UHT deixi de funcionar com a element
bàsic el preu de la llei que se’ls paga als pagesos, i que es facin
productes derivats d’aquesta amb més valor afegit.

3. Això ha passava i passa des de fa molts anys a Menorca.
Així, almenys no es rebaixarà tant el preu obtingut pel ramader
de la llet per fer formatges i derivats.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i  García-Mauriño

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 6974/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de la producció de llet a les
explotacions ramaderes de Menorca.

Que no és el major problema, ja que allò realment important
és per quant es ven i perquè es fa servir després, i la
comercialització del producte final. Abans es produïa més, però
a un preu tan baix que s’exportava com a excedents i
perjudicava al ramader en el preu que rebia per la llei. Ara es
paga més cara. En concret, 12 cèntims més en un any gràcies al
Pla Provilac. Sense aquest, i tenint en compte l’actual crisi, la
ramaderia de Menorca no hauria pogut subsistir.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i  García-Mauriño

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 6975/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament d'explotacions ramaderes de Menorca
i reducció de la cabana de vacum de llet.

Ho lamentem profundament, per això treballem precisament
en fer que la rendibilitat dels productes d’aquestes explotacions
siguin majors, perquè siguin més rendibles i no hagin de tancar.
El mercat actual i la gran competència i concentració en poques
empreses no ajuden, ni l’eliminació de les quotes làcties que va
votar el Partit Popular a Europa. Van beneficiar només les
grans empreses i van condemnar la majoria de petites i mitjanes
explotacions lleteres de Menorca.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i  García-Mauriño

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 6976 i 6977/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla Provilac a Menorca
(1 i 2).

1. És prest per valorar-lo, ja que és un pla a mig-llarg termini,
però ens quedem amb les bones valoracions que en fan en
general tota la indústria làctia i les organitzacions professionals
agràries de l’illa.

2. De moment, ha acomplit amb el més important a curt
termini, que era pujar el preu que es paga per la llei als
ramaders en un any com mai abans; fins a 12 cèntims per litre,
i empènyer així els preus.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i  García-Mauriño
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Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 6978/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per evitar el tancament de més
explotacions ramaderes de Menorca i la reducció de la
cabana de vacum de llet.

Seguir endavant amb el Pla Provilac, implementar la nova
PAC a totes les explotacions que es pugui de l’illa, seguir
treballant per valoritzar la producció de llet i derivats làctics,
treballar amb la DOP i seguir incorporant més gent jove.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i  García-Mauriño

Ordre de Publicació
BT)

A les Preguntes RGE núm. 6982 a 6989/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pressupost i despesa,
desglossada per gerències hospitalàries i Atenció Primària
els anys 2015 a 2022.

 L’any 2015, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: Els programes són els següents:

411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMCA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa) HFORMENTERA, GERÈNCIA 061

L’any 2016, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Sons
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

L’any 2017, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària.

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

L’any 2018, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411B01: Administració i serveis generals de l’assistència
sanitària
411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

L’any 2019, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411B01: Administració i serveis generals de l’assistència
sanitària
411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

L’any 2020, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411B01: Administració i serveis generals de l’assistència
sanitària
411C01: Formació del personal sanitari
412A01: Atenció primària de salut
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària
413G01: Accions públiques relatives a la COVID-19

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

L’any 2021, els crèdits inicials, els crèdits definitius, i les
OP, desglossades per gerències hospitalàries i programes són
els següents: els programes són els següents:

411B01: Administració i serveis generals de l’assistència
sanitària
412A01: Atenció primària de salut
411C01: Formació del personal sanitari
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=24
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413G01: Accions públiques relatives a la COVID-19

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

En el que portem de l’any 2022 (sap fins 17 d’agost), els
crèdits inicials, els crèdits definitius, i les OP, desglossades per
gerències hospitalàries i programes són els següents: els
programes són els següents:

411B01: Administració i serveis generals de l’assistència
sanitària
412A01: Atenció primària de salut
411C01: Formació del personal sanitari
412ACV:
412B01: Atenció especialitzada de salut
412C01: Assistència sociosanitària i de salut mental
412D01: Assistència sanitària
413G01: Accions públiques relatives a la COVID-19

I les gerències: SSCC (Serveis Centrals), HUSE (Son
Espases), HUSLL (Son Llàtzer), HM (Manacor), HCI (Inca),
GAPMA (Primària Mallorca), ASMEN (Menorca), ASEI
(Eivissa), HFORMENTERA, GERÈNCIA 061.

Les relacions de cadascun dels anys les podeu consultar en
aquest enllaç.

Palma, 14 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9717/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt i
VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la directora general de PROVIVIENDA i del director
general d'HOGAR SÍ sobre la situació de sensellarisme a
les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la directora general de
Provivienda i del director general d'HOGAR SÍ, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 9744/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, davant el Ple de la cambra,
sobre la política de col·locació a la Conselleria de Salut i al
Servei de Salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2022, conformement amb els articles 193 i 106
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum,
davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat; i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta
de Portaveus.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.

1641 i 4928/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9689/22, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de les sol·licituds de compareixença esmentades,
ambdues davant la Comissió de Salut, de la subdirectora de
l'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties
poc freqüents, sobre l'incompliment dels acords pressupostaris
de 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat a l'illa de
Formentera; i del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears sobre les accions dutes a terme en
relació amb la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi a
Formentera, de la base del 061 a Formentera tot l'any i de
l'atenció a la cronicitat a Formentera.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 9674, 9685 i  9688/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pel diputat Josep

http://xip.parlamentib.es/frge-202207249-1
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Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt i les diputades
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, i
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a contribució del REIB a la diversificació econòmica,
a Palma, ciutat amb la cistella de la compra més cara d'Espanya
i a aplicació pràctica de les mesures econòmiques anunciades
per Presidència; per les preguntes RGE núm. 9740, 9742 i
9743/22, relatives a  dèficit d'inversió de l'Estat a les Illes
Balears, a defensa dels interessos de les Illes Balears i a
impacte de les mesures anunciades pel Govern d'Espanya
respecte del REB, respectivament.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2021 d'un diputat.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 13 d'octubre de 2022, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2021 del diputat
Maxo Benalal i Bendrihem.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 174, de 7 d'octubre
de 2022.

-  Pàg. 9816 i 9848. 3.10. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat AF)

On diu: RGE núm. 8591/22, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8596/22, de la diputada Patrícia
Font i Marbán, ...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=151
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	A la Pregunta RGE núm. 6814/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6815/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (3).
	A la Pregunta RGE núm. 6816/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (4).
	A la Pregunta RGE núm. 6817/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (5).
	A la Pregunta RGE núm. 6818/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (6).
	A la Pregunta RGE núm. 6819/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (7).
	A la Pregunta RGE núm. 6820/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (8).
	A les Preguntes RGE núm. 6821, 6822 i 6824/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (9, 10 i 11).
	A la Pregunta RGE núm. 6823/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (11).
	A la Pregunta RGE núm. 6825/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (13).
	A les Preguntes RGE núm. 6829 a 6833/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de souvenirs per explicar les millores de la nova llei de turisme (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 6868/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6869/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6870/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (3).
	A la Pregunta RGE núm. 6871/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (4).
	A la Pregunta RGE núm. 6872/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (5).
	A la Pregunta RGE núm. 6873/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (6).
	A la Pregunta RGE núm. 6874/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials (7).
	A la Pregunta RGE núm. 6879/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-dotació de places del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials a Menorca i Eivissa durant sis anys.
	A la Pregunta RGE núm. 6880/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació del servei d'informació i atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials a Menorca i Eivissa durant sis anys, amb manca de recursos.
	A la Pregunta RGE núm. 6890/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a legislació per part del Govern sobre un cos funcionarial d'una altra administració.
	A la Pregunta RGE núm. 6891/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració dels auditors de la Sindicatura de Comptes, entre d'altres funcionaris, dins el cos d'interventors.
	A la Pregunta RGE núm. 6893/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes de l'Advocacia de la CAIB sobre la proposta d'integració dels auditors de la Sindicatura de Comptes, entre d'altres funcionaris, dins el cos d'interventors.
	A la Pregunta RGE núm. 6895/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a signatura del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per la consellera d'Hisenda.
	A la Pregunta RGE núm. 6896/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abstenció de la consellera d'Hisenda a la votació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6898/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interès directe de la consellera d'Hisenda en relació amb la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6899/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació a la presidenta del Govern per part de la consellera d'Hisenda en relació amb la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6900/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificació de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6901/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consulta prèvia de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6902/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que pensa adoptar la presidenta del Govern respecte de la modificació proposada a la disposició final segona, apartat 6, del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per la consellera d'Hisenda.
	A la Pregunta RGE núm. 6920/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions de treball dels professionals sanitaris del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 6921/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal funcionament dels equips d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6922/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal funcionament dels equips d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6923/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip portàtil d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6924/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip portàtil d'aire condicionat del centre de salut Canal Salat de Ciutadella (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6925/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda de part del fals sostre a una habitació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 6926/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació del fals sostre a una habitació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 6927/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou equip d'aire condicionat al despatx dels metges d'urgències del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	A les Preguntes RGE núm. 6963 a 6969/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a indicació geogràfica protegida (IGP) per a l'oli de Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 6971 a 6973/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tancament de les instal·lacions "Menorca Llet" de Coinga (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 6974/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de la producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 6975/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d'explotacions ramaderes de Menorca i reducció de la cabana de vacum de llet.
	A les Preguntes RGE núm. 6976 i 6977/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla Provilac a Menorca (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 6978/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar el tancament de més explotacions ramaderes de Menorca i la reducció de la cabana de vacum de llet.
	A les Preguntes RGE núm. 6982 a 6989/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a pressupost i despesa, desglossada per gerències hospitalàries i Atenció Primària els anys 2015 a 2022.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 9717/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt i VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença de la directora general de PROVIVIENDA i del director general d'HOGAR SÍ sobre la situació de sensellarisme a les Illes Balears.
	RGE núm. 9744/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, davant el Ple de la cambra, sobre la política de col·locació a la Conselleria de Salut i al Servei de Salut.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 1641 i 4928/21.
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9674, 9685 i  9688/22.



	4. INFORMACIONS
	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2021 d'un diputat.

	5. CORRECCIÓ D'ERRATES
	Correcció d'errates del BOPIB núm. 174, de 7 d'octubre de 2022


