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C) Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
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G) RGE núm. 11782/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora per
al contribuent en el servei públic d'IB3. 10229
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M) RGE núm. 11787/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament i creació del
hub audiovisual de les Illes Balears. 10229

N) RGE núm. 11779/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
periodístics per donar cobertura a les notícies de la nostra comunitat. 10229

O) RGE núm. 11780/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de
les instal·lacions d'IB3 Televisió i Ràdio. 10229

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Punts 1 a 4, 6 i 8 de la Proposició no de llei RGE núm. 9881/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de millora
del turisme i de futur. 10229

2.5. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears RGE núm. 11774/22. 10229

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 12998/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport públic, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7760/21.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 11936/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,
relativa a nombre de vaques i ovelles censades per illa els anys 2019 i 2022. 10230

B) RGE núm. 12000/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la
secció VIII de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut. 10230

C) RGE núm. 12001/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la
secció I de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut. 10230

D) RGE núm. 12020/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores per acabar amb les
discriminacions lingüístiques al servei de Salut de les Illes Balears anunciades el setembre de 2021. 10231

E) RGE núm. 13013/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a primeres actuacions
fetes per part de la conselleria en relació amb els fets que varen tenir lloc al col·legi La Salle de Palma el passat 25 de novembre.

10231

F) RGE núm. 13014/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cronologia aproximada
de les actuacions que durà a terme Inspecció Educativa en relació amb els fets que varen tenir lloc al col·legi La Salle de Palma el passat
25 de novembre. 10231

G) RGE núm. 13015/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervenció de l'Institut
per a la Convivència i l'Èxit Escolar arran dels fets ocorreguts el passat 25 de novembre al col·legi La Salle de Palma. 10231

H) RGE núm. 13016/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol en cas
d'obertura d'expedient a un alumne o a diversos alumnes. 10232

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 13005/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reunió de la
consellera de Salut i Consum amb els col·lectius de metges envers la situació de l'Atenció primària a les Illes Balears. 10232
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B) RGE núm. 13009/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'Atenció Primària
a les Illes Balears. 10232

C) RGE núm. 13010/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fets ocorreguts
a La Salle. 10232

D) RGE núm. 13114/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a regla
de minimis i pressuposts de l'Estat per a l'any 2023. 10232

E) RGE núm. 13115/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a increment de vagons i freqüències en el transport ferroviari. 10233

F) RGE núm. 13118/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a pujada de preus
dels vols. 10233

G) RGE núm. 13119/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a signatura dels
convenis per a la gratuïtat de l'educació 2-3 anys. 10233

H) RGE núm. 13120/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a situació dels emissaris
submarins a les Illes Balears. 10233

I) RGE núm. 13121/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a calendari d'execució del
nou conservatori de música de Maó. 10233

J) RGE núm. 13122/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ampliació del termini per
presentar les ajudes per a lloguer de l'any 2022. 10233

K) RGE núm. 13123/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a vaga del sector sanitari.
10234

L) RGE núm. 13124/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a subvencions per
a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 10234

M) RGE núm. 13125/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ocupació il·legal
d'habitatges a les Illes Balears. 10234

N) RGE núm. 13126/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a mobilitat a les Illes Balears.
10234

O) RGE núm. 13127/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a polítiques en
matèria d'innovació per part del Govern. 10234

P) RGE núm. 13128/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a suficiència de les
compensacions econòmiques per a malalts i acompanyants que es desplacen a Mallorca. 10234

Q) RGE núm. 13129/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a valoració dels governs de
progrés al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Formentera. 10235

R) RGE núm. 13130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accessibilitat de
les persones amb mobilitat reduïda als habitatges de la seva titularitat. 10235

S) RGE núm. 13133/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament
ideològic i polític en els centres educatius de Balears. 10235

T) RGE núm. 13134/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
solucionar problemes de mobilitat a l'entrada de Palma. 10235

U) RGE núm. 13135/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impost als habitatges
buits. 10235

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2520/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (1). 10235
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B) A la Pregunta RGE núm. 2521/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (2). 10236

C) A la Pregunta RGE núm. 2522/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (3). 10236

D) A la Pregunta RGE núm. 2523/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (4). 10236

E) A la Pregunta RGE núm. 2828/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
habitatges gestionats per l'IBAVI ocupats il·legalment. 10236

F) A la Pregunta RGE núm. 4867/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·legacions
al Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo de Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

10236

G) A la Pregunta RGE núm. 5250/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o
famílies de Formentera que no han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020. 10236

H) A la Pregunta RGE núm. 5424/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnics
superiors i tècnics especialistes d'especialitats no singulars que no compte amb la titulació de grau. 10237

I) A la Pregunta RGE núm. 5688/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport
públic assequible a Balears. 10237

J) A la Pregunta RGE núm. 6764/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de millores
de les parades i estacions de bus a Eivissa i Menorca. 10237

K) A la Pregunta RGE núm. 6765/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enllaç a través
d'una via verda des de l'estació de Consell i Alaró. 10237

L) A la Pregunta RGE núm. 7038/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (1). 10237

M) A la Pregunta RGE núm. 7039/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (2). 10238

N) A la Pregunta RGE núm. 7041/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (4). 10238

O) A la Pregunta RGE núm. 7042/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (5). 10238

P) A la Pregunta RGE núm. 7323/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació dels
responsables del compliment de la normativa lingüística a les gerències dels centres de salut de les Illes Balears. 10238

Q) A la Pregunta RGE núm. 7524/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport ferroviari en horari nocturn. 10238

R) A les Preguntes RGE núm. 7529 a 7531/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de denúncies presentades per incompliments dels plecs de contractació dels contractes de transport escolar,
a incompliments i a control del compliment d'aquests plecs. 10239

S) A les Preguntes RGE núm. 7604 i 7606 a 7616/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a costos de producció lletera (1 a 12). 10239

T) A la Pregunta RGE núm. 8356/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afeccions detectades
sobre el bon estat de les praderies de posidònia. 10239

U) A la Pregunta RGE núm. 8383/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos de què
disposa la borsa específica de lloguer social de l'Ibavi per facilitar l'emancipació dels joves menors de 35 anys. 10239

V) A les Preguntes RGE núm. 8577 i 8578/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
actuacions inspectores durant els anys 2021 i 2022. 10240
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W) A la Pregunta RGE núm. 8591/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import de les
multes que s'han imposat en aplicació de la Llei 5/2018. 10240

X) A la Pregunta RGE núm. 8594/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos
d'inspectors que vetlla per l'aplicació de la Llei 5/2018. 10240

Y) A la Pregunta RGE núm. 8596/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Registre
d'Habitatges Protegits de les Illes Balears. 10240

Z) A les Preguntes RGE núm. 8597 i 8598/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a licitació
de la promoció d'HPO a Santa Anna (Es Castell) i a Sant Lluís. 10240

AA) A les Preguntes RGE núm. 9664 i 9665/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a entitats
convocades i a persones que van assistir a la reunió per valorar la situació econòmica del passat dia 3 d'octubre de la Llotja de Mar. 

10240

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 11914/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge sobre el finançament de les obres viàries a les Illes Balears i la negociació dels convenis de carreteres amb els consells
insulars. 10240

B) RGE núm. 12019/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del
president del Comitè Executiu i director científic de l'IDISBA. 10241

C) RGE núm. 13001/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació i Formació Professional, davant el Ple de la cambra, sobre els motius pels quals foren expulsats 30 alumnes del Col·legi La
Salle de Palma per penjar una bandera d'Espanya. 10241

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11951, 11960 i 11962/22. 10241

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8542/22. 10241

C) Correcció d’una errada advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de
procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el BOIB núm. 155, de dia 29 de novembre de
2022. 10241

4. INFORMACIONS

A) Derogació de l’Acord de la Mesa relatiu a l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears, de data 17 de
setembre de 2021, i la modificació d’aquest acord, de data 17 de novembre de 2021. 10242

B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Antoni  Barber Fedelich com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos. 10242
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4804/22, relativa a
esbucament de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta l'Administració
General de l'Estat a adoptar acord pel qual es procedeixi a
l'aixecament i la retirada de la piscina, la terrassa i
l’amarrador, d'acord amb el que es preveu a l'article 147 del
Reglament General de Costes (RGC), i s’atorgui un termini
màxim de tres mesos perquè el titular retiri les obres,
restitueixi els espais afectats i es faci càrrec de les despeses.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7000/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5515/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de
vida dignes per als residents de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de novembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 11427/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per millorar el
servei de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
(MELIB), que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

B) RGE núm. 11617/22, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a conservació i manteniment de torrents a la
zona de Llevant, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

C) RGE núm. 11622/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pressuposts 2023 i millora de la vida dels ciutadans de Balears,
que contestà la consellera d'Hisenda i Pressuposts.

D) RGE núm. 11628/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia
d'una formació professional adequada, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

E) RGE núm. 11623/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
seguretat a l'Estació Intermodal, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

F) RGE núm. 11634/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
emancipació dels joves, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

G) RGE núm. 11635/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de les obres
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d'adequació de les instal·lacions sanitàries de Formentera, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

H) RGE núm. 11619/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
d'equipaments de l'Administració de l'Estat a l'illa de Menorca,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

I) RGE núm. 11629/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
vacunal a les Illes Balears, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

J) RGE núm. 11625/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics que hi ha actualment a les
Illes Balears, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

K) RGE núm. 11627/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
del nombre de propietats en relació amb el concepte de gran
tenidor, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 11626/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
gestió de la sanitat pública a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

M) RGE núm. 11630/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió del
projecte Menorca Smart Green Island dels fons Next
Generation, que contestà el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

N) RGE núm. 11631/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat i acabats dels
habitatges HPO, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

O) RGE núm. 11632/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
mobilitat del Consell de Mallorca, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

P) RGE núm. 11636/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de l'endarreriment
del centre de formació professional de Ciutadella, que contestà
el conseller d'Educació i Formació Professional.

Q) RGE núm. 11624/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
racionalització de la despesa pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

R) RGE núm. 11674/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nou Reglament de costes,
que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de novembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

S) RGE núm. 11740/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a irregularitats a les obres que es fan a l'Hospital
Psiquiàtric i voltants, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

T) RGE núm. 11746/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recurs al
Tribunal Suprem contra la Sentència del TSJIB relativa a
l'aplicació de l'impost de successions, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

U) RGE núm. 11748/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als
infants amb necessitats especials, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

V) RGE núm. 11743/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya de captura
d'ofidis a Formentera, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

W) RGE núm. 11747/22, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes PDR
2022, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

X) RGE núm. 11754/22, del diputat Març Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
previsió d'increment de recaptació el 2023 a les Illes Balears de
l'IRPF en un 16% segons el Govern de les Illes Balears, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Y) RGE núm. 11756/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
convivència i memòria democràtica, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

Z) RGE núm. 11758/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés
a l'habitatge per als joves de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

AA) RGE núm. 11745/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estand de les Illes Balears a la fira World Travel Market, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AB) RGE núm. 11749/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència
de MÉS per Mallorca de renúncia a les grans fires turístiques,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
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AC) RGE núm. 11750/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de referència
de formació professional d'Es Castell, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

AD) RGE núm. 11752/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a la
fira World Travel Market, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

AE) RGE núm. 11422/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions finançades amb
el factor d'insularitat, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AF) RGE núm. 11742/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectius de la presència de
les Illes Balears a la World Travel Market, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 11741/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a promoció turística, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AH) RGE núm. 11817/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma
del delicte de sedició, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AI) RGE núm. 11755/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finalitat
del Govern de les Illes Balears amb l'assistència a la World
Travel Market, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

AJ) RGE núm. 11753/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política tributària de
les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2022, rebutjà les esmenes a la totalitat RGE
núm. 8488, 9421, 9466 i 9503/22, dels Grups Parlamentaris El
Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular, VOX-Actua Baleares
i Ciudadanos, respectivament, al Projecte de llei RGE núm
5671/22, per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

(LECO), amb el resultat següent: vots emesos 54, vots a favor
24, vots en contra 30 i abstencions 0.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2022, rebutjà les esmenes a la totalitat RGE
núm. 11775, 11801, 11802 i 11804/22, dels Grups
Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos,
VOX-Actua Baleares i Popular, respectivament, al Projecte de
llei RGE núm 11620/22, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, amb
el resultat següent: vots emesos 54, vots a favor 22, vots en
contra 32 i abstencions 0.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 11677/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera
sanitàries a les Illes Balears, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 52, vots a favor 23, vots en contra

29 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 52, vots a favor 24, vots en contra 28

i abstencions 0.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 11456/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a l'exercici 2023,
amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 30

i abstencions 3.
• Punts 2 i 3: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra

28 i abstencions 2.
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• Punt 4: vots emesos 54, vots a favor 26, vots en contra 28
i abstencions 0.

• Punt 5: vots emesos 54, vots a favor 20, vots en contra 28
i abstencions 6.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11422/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de novembre de 2022, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions finançades amb
el factor d'insularitat, atesa l'absència de la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11751/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de novembre de 2022, quedà ajornada, amb
l'assentiment de la cambra, la pregunta esmentada, presentada
pel diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a limitació de preus del lloguer, atès
l'escrit RGE núm. 11824/22.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels
seus organismes autònoms i de les quantitats dels
pressuposts de les entitats públiques empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels
consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears
i de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l'any
2023.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de novembre de 2022, aprovà, per 32 vots a favor, 22 en contra
i cap abstenció, les quantitats següents:
• La quantitat global dels pressuposts de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms per a l'exercici del 2023, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a set mil noranta-tres milions
set-cents tretze mil sis-cents cinquanta-sis euros
(7.093.713.656 €).

• La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a vuit-cents cinquanta-un milions seixanta-set mil
cent vuitanta-quatre euros (851.067.184 €).

• La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils  públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2023, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a set milions set-cents noranta-nou mil
quatre-cents onze  euros (7.799.411 €).

• La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a cent devuit milions tres-cents vuitanta-un mil
sis-cents dos euros (118.381.602 €).

• La quantitat global dels pressuposts dels consorcis per al
2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven
a cent sis milions cinc-cents cinquanta-vuit mil tres-cents
denou euros (106.558.319 €).

• La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per al 2023, els estats de despeses i
ingressos dels  quals s'eleven a dos mil cent noranta-tres
milions cent cinquanta-tres mil cinc-cents vint-i-quatre
euros (2.193.153.524 €).

• La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2023, els estats de despeses i
ingressos dels quals s'eleven a quinze milions dos-cents
vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-dos euros (15.225.862 €).

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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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 16 de novembre de 2022, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 5961/22, relativa a
millores en la detecció precoç i atenció clínica a les dones
afectades per endometriosis, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a: 

1. Proposar i acordar en el si del Consell Interterritorial de
Salut la difusió i l’aplicació de la Guia d'Atenció a les
Dones amb endometriosis en l'SNS en tots els centres de
salut i hospitals del nostre país, per al millor coneixement
i tractament de les dones afectades per aquesta malaltia. 

2. Proposar i acordar en el si del Consell Interterritorial de
Salut millorar i ampliar les accions formatives per a la
capacitació dels i les professionals tant en Atenció Primària
com en Atenció Especialitzada per facilitar la detecció
precoç dels signes i símptomes i per millorar el tractament
d'aquestes pacients. 

3. Crear un registre que permeti ser una eina per a la recerca
de qualitat i que reculli dades sobre la situació de
l'endometriosi a la nostra comunitat autònoma relatives a
incidència, necessitat d'ingressos, nombre de cirurgies,
demora diagnòstica, complicacions de cirurgies,
percentatges de dones estèrils, necessitats de fecundació in
vitro així com demora en l'accés a aquests serveis i totes
aquelles altres variables que puguin ser d'interès per dur a
terme estudis que permetin avançar en el coneixement
d'aquesta patologia. 

4. Impulsar línies de recerca en diagnòstic precoç i dels
diferents tractaments i els seus efectes adversos.

5. Disposar les eines necessàries i adients per poder detectar
aquesta malaltia.

6. Donar a conèixer i conscienciar la societat respecte
d’aquesta malaltia i els efectes que pot suposar.

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
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 16 de novembre de 2022, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6742/22, relativa a
impuls per a l'atenció del benestar emocional i la salut mental
en l'àmbit perinatal a les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

 
1. Implantar i impulsar un Programa d’Atenció pel benestar
emocional i la salut mental en l’àmbit perinatal, de caràcter
autonòmic creat per l’elaboració del Pla Estratègic de Salut
Mental de les Illes Balears 2023-2029, que pugui garantir
la seva continuïtat, avaluació i seguiment dels indicadors
relacionats amb els objectius i les accions proposades. 

2. La creació d’un grup de treball estable, format per
professionals de les diferents àrees assistencials: Ponent
(HUSE), Migjorn (HSLL), Llevant (H Manacor),
Tramuntana (HCIN), Menorca (H Mateu Orfila) i Eivissa
i Formentera (H Can Misses i Hospital de Formentera), de
caràcter intersectorial, multiprofessional: comares,
ginecologia, metges/ses d’Atenció Primària, infermeres
d’Atenció Primària, pediatria, neonatologia, psicologia,
psiquiatria, treballadors socials, terapeutes ocupacionals i
la resta de perfils que es cregui convenient que hi puguin
participar) que garanteixi la participació interinstitucional
i de les entitats del tercer sector, amb l’objectiu prioritari de
participar en l’elaboració del nou Pla estratègic de Salut
Mental 2023-2029, i que defineixi els objectius i les accions
relacionats amb l’atenció perinatal. 

3. Elaborar un Pla Funcional d’Atenció Perinatal en l’àmbit
autonòmic que reflecteixi les diferents accions a realitzar
per a les correctes promoció i prevenció, la formació
transversal i interinstitucional, la detecció precoç, el
diagnòstic diferencial i l’atenció hospitalària i ambulatòria,
que asseguri el benestar emocional i la salut mental de tota
la població de les Illes Balears. 

4. Reflectir i fer especial incís en l’atenció especialitzada,
a través del Pla Funcional d’Atenció Perinatal, mitjançant: 

4.1. Establir com a criteri per a les actuacions en relació
amb la prevenció per a una millor SMP, les
recomanacions de l’OMS sobre les experiències
positives de l’embaràs, el part i el postpart. (OMS
2018). 
4.2. Coordinar i realitzar formacions específiques en els
diferents àmbits d’atenció: Atenció Primària, atenció
especialitzada en Salut Mental, Atenció Hospitalària i
elaboració de guies de bones pràctiques en SMP, que
prevegin l’atenció en processos de reproducció
assistida, ILE, IVE, mort perinatal, processos d’adopció
i acolliment, i restabliment del vincle interromput. 
4.3. Instaurar grups terapèutics durant l'embaràs i el
postpart en mares amb TMP per tal de millorar la
intervenció.
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4.4. Consolidar dispositius amb professionals
especialitzats i multidisciplinaris que configurin equips
especialitzats en Salut Mental Perinatal seguint les
recomanacions de les principals guies internacionals de
pràctica clínica. 
4.5. Adequar els recursos d’ingrés hospitalari i
domiciliari, d’hospital de dia i d’atenció ambulatòria,
per assegurar una correcta atenció i humanització i la
perspectiva de gènere en el benestar emocional i la salut
mental perinatal.

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2022
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
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 17 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9761/22,
relativa a formació en prevenció de riscos laborals, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar la informació i la sensibilització sobre
la importància de la formació en prevenció de riscos
laborals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, en el si de la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball, s'estudiï la possibilitat de
desenvolupar reglamentàriament l'article 19 de la Llei de
prevenció de riscos laborals en els seus diferents aspectes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears perquè impulsin
la inclusió de clàusules sobre formació en salut laboral en
la negociació col·lectiva.

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9881/22,
relativa a mesures de millora del turisme i de futur, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a agilitzar el procediment de control de passaports britànics
als filtres de fronteres dels aeroports amb més trànsit i, en
concret, als de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a potenciar els plans de Turisme Segur i les Oficines
d’Atenció al turista estranger. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per reduir la
burocràcia, impulsar la simplificació administrativa i de la
regulació turística, i a millorar la gestió publica. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’arribada i l'execució amb caràcter
d’urgència dels fons Next Generation per a la reactivació
del turisme. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear eines jurídiques per tal de facilitar la
modernització turística, l’increment de la qualitat,
l’adaptació dels establiments a les mesures de sostenibilitat
mediambiental i d’un turisme responsable i per a la
reconversió de les zones turístiques pioneres. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un veritable impuls a la digitalització
en l’àmbit turístic per tal de poder facilitar i simplificar els
procediments.

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre
de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a continuació,
que foren contestades pel conseller de Mobilitat i Habitatge.

A) RGE núm. 4296/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació i cessió
d'habitatges ocupats irregularment.

B) RGE núm. 4403, 4405 i 4407/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
vigilants de seguretat privada per cobrir la seguretat dels
serveis d'SFM, a denúncies per incidències presentades pels
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vigilants de seguretat privada que presten els seus serveis a
SFM i a reforç de la seguretat a l'Estació Intermodal de Palma
(2).

C) RGE núm. 4409 i 4410/22, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a càmeres de
vigilància de què disposa SFM i a titulació de primers auxilis
al personal d'SFM.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D) RGE núm. 11790/22, de la diputada Maria Esperança Sans
i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
partida pressupostària per a subtitulació de continguts.

E) RGE núm. 11744/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a àrees que reforçarà IB3 amb l'increment de
pressupost de l'any 2023.

F) RGE núm. 11776/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
variació de l'audiència de la ràdio i televisió pública IB3 a les
Illes Balears.

G) RGE núm. 11782/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora
per al contribuent en el servei públic d'IB3.

H) RGE núm. 11788/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de
continguts en diferit.

I) RGE núm. 11784/22, del diputat Joan Mas i Tugores, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a producte local,
2.

J) RGE núm. 11778/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les
noves tecnologies i recursos digitals per part d'IB3.

K) RGE núm. 11785/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació d'informatius nocturns.

L) RGE núm. 11786/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicació
corporativa.

M) RGE núm. 11787/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament i creació
del hub audiovisual de les Illes Balears.

N) RGE núm. 11779/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
periodístics per donar cobertura a les notícies de la nostra
comunitat.

O) RGE núm. 11780/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració de les instal·lacions d'IB3 Televisió i Ràdio.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2022, rebutjà els
Punts 1 a 4, 6 i 8 de la Proposició no de llei RGE núm.
9881/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
millora del turisme i de futur, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 11774/22.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2022, quedà
retirada la pregunta esmentada, presentada per la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política de col·laboració i coproducció amb altres televisions,
atès l'escrit RGE núm. 11807/22.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12998/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a transport públic, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 7760/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt 
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 7760/21,
relativa a transport públic, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el cost efectiu
i els mitjans personals de la competència en matèria de
transport per carretera, calculats l’any 1998 i transferits als
consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera mitjançant
la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria de transports terrestres, actualment són
del tot insuficients per donar resposta a les necessitats en
matèria de transport públic de la societat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, en el termini de tres mesos, la Comissió
Mixta de Transferències Govern-consells insulars prevista a la
disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, per recalcular i actualitzar, amb els consells
insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, el cost efectiu i els
mitjans personals de la competència en matèria de transport per
carretera que permeti un exercici d’aquesta competència
adaptat a les actuals necessitats en matèria de transport públic
de la societat.

3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci totes les actuacions necessàries perquè, en el
termini d’un mes, la bonificació dels autobusos, el metro i el
tren que reben els residents de l’illa de Mallorca es faci
extensible als estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera
desplaçats a aquella illa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar perquè, en el termini d’un mes, modifiqui els
requisits per a l'obtenció i l'expedició de la targeta intermodal
de transport (TIB Mallorca) perquè tots els residents de les Illes
Balears puguin sol·licitar-la i utilitzar-la en les mateixes
condicions que els residents de Mallorca.

Palma, a 24 de novembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11936/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de
les Illes Balears, relativa a nombre de vaques i ovelles
censades per illa els anys 2019 i 2022.

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

Quantes vaques estaven censades per illa l'any 2019?
Quantes el 2022?

Quantes ovelles estaven censades per illa l'any 2019?
Quantes el 2022?

Palma, a 22 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 12000/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de la secció VIII de la Direcció General
d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

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

Quines són les funcions de la secció VIII de la Direcció
General d'Acreditació i Recerca en Salut?

Palma, a 23 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borràs i Rosselló

C)
RGE núm. 12001/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de la secció I de la Direcció General
d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

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

Quines són les funcions de la secció I de la Direcció
General d'Acreditació i Recerca en Salut?

Palma, a 23 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borràs i Rosselló

D)
RGE núm. 12020/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores
per acabar amb les discriminacions lingüístiques al servei
de Salut de les Illes Balears anunciades el setembre de 2021.

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

El setembre de 2021 es van anunciar una sèrie de millores
per acabar amb les discriminacions lingüístiques al Servei de
Salut de les Illes Balears. Sobre aquest tema es formulen les
preguntes següents:

S'ha dut a terme cap valoració del paisatge lingüístic a
hospitals i centres de salut?

Té constància la Conselleria de Salut i Consum d'usuaris als
quals se'ls hagi negat l'atenció en català? Hi ha cap investigació
oberta a sanitaris que neguen l'atenció a pacients
catalanoparlants? S'ha obert cap expedient?

El setembre de 2021 es va anunciar que la direcció d'Ibsalut
tindria una persona dedicada a coordinar-se amb la Direcció
General de Política Lingüística i amb l'Oficina de Defensa dels
Drets Lingüístics per atendre queixes lingüístiques. En què s'ha
concretat aquesta major coordinació entre el Servei de Salut i
l’Oficina de Drets Lingüístics per actuar en casos de
discriminació lingüística?

Des del setembre de 2021 s’ha introduït el català com a
llengua vehicular en les comunicacions internes, els informes
i programes informàtics de l’Ibsalut?

Existeix cap protocol d'actuació perquè tots els usuaris del
Servei de Salut que denunciïn que no han pogut exercir
efectivament el seu dret a expressar-se en la llengua pròpia
siguin atesos adequadament i no es vulneri també l'accés als
serveis públics de salut?

Palma, a 24 de novembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 13013/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
primeres actuacions fetes per part de la conselleria en
relació amb els fets que varen tenir lloc al col·legi La Salle
de Palma el passat 25 de novembre.

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

Quines han estat les primeres actuacions fetes per part de la
conselleria en relació als fets que varen tenir lloc en el col·legi
La Salle de Palma el passat 25 de novembre?

Palma, a 28 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 13014/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cronologia aproximada de les actuacions que durà a terme
Inspecció Educativa en relació amb els fets que varen tenir
lloc al col·legi La Salle de Palma el passat 25 de novembre.

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

Quina serà la cronologia aproximada de les actuacions que
surà a terme Inspecció Educativa en relació als fets que
tingueren lloc el passat 25 de novembre en el col·legi La Salle
de Palma, com per exemple entrevistes amb l'equip directiu del
centre, docents implicats, alumnes, famílies ...?

Palma, a 28 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 13015/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervenció de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit
Escolar arran dels fets ocorreguts el passat 25 de novembre
al col·legi La Salle de Palma.

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

Com a conseqüència dels fets que tingueren lloc al col·legi
La Salle de Palma el passat 25 de novembre, tenen prevista la
intervenció de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar a
fi de restaurar com més aviat millor la convivència al centre?

Palma, a 28 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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H)
RGE núm. 13016/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol en cas d'obertura d'expedient a un alumne o a
diversos alumnes.

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

Quin és el protocol en cas d'obertura d'expedient a un
alumne o a diversos alumnes pel que fa a la comunicació
d'aquest a les famílies i al temps d'aplicació de la mesura presa?

Palma, a 28 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13005/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunió de la consellera de Salut i Consum amb els
col·lectius de metges envers la situació de l'Atenció
primària a les Illes Balears.

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

Després de la reunió mantinguda amb diferents
representants del col·lectius de metges envers la situació de
precarietat laboral i el deteriorament de l'Atenció Primària,
quina valoració fa el Govern del seu resultat?

Palma, a 28 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 13009/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'Atenció Primària 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.

Sra. Armengol, com valora la situació que pateix l'Atenció
Primària a les Illes Balears?

Palma, a 28 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 13010/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fets
ocorreguts a La Salle.

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, com valora els fets ocorreguts al col·legi La
Salle?

Palma, a 28 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 13114/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a regla de minimis i pressuposts de l'Estat per a
l'any 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. Presidenta, suposa la regla de minimis una clara
limitació als efectes de les regles fiscals especials previstes per
a Balears als pressuposts de l'Estat per a l'any 2023?
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Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 13115/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a increment de vagons i
freqüències en el transport ferroviari.

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, quin ha estat l'increment de vagons i
freqüències en el servei de tren d'ençà que és gratuït?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 13118/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a pujada de preus dels vols.

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

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat davant la
pujada de preus dels vols?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 13119/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
signatura dels convenis per a la gratuïtat de l'educació 2-3
anys.

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.

Quin temps pensa que necessita la Conselleria d'Educació
per a la signatura de tots els convenis per a la gratuïtat de
l'educació 2-3 anys?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 13120/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari  Popular, relativa a situació dels
emissaris submarins a les Illes Balears.

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

Com valora el conseller de Medi Ambient la situació dels
emissaris submarins a les Illes Balears?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

I)
RGE núm. 13121/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a calendari
d'execució del nou conservatori de música de Maó.

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.

Quin és el calendari d'execució del nou conservatori de
música de Maó?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 13122/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ampliació
del termini per presentar les ajudes per a lloguer de l'any
2022.

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, pensa ampliar el
termini per presentar les ajudes per al lloguer de l'any 2022?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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K)
RGE núm. 13123/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a vaga del
sector sanitari.

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, com valora que la vaga del sector
sanitari a les Illes Balears estigui "cada cop més a prop"?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 13124/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
subvencions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes balears del gran
nombre de peticions per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques que han quedat sense subvenció de la
Conselleria de Transició Energètica?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 13125/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
ocupació il·legal d'habitatges 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.

Sr. Marí, creu vostè que l'ocupació il·legal d'habitatges a les
Illes Balears és un "problema inventat"?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 13126/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari  Popular, relativa a mobilitat 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.

Sra. Armengol, considera que la mobilitat a les Illes Balears
ha millorat durant els seus vuit anys de govern?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 13127/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a
polítiques en matèria d'innovació per part del Govern.

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

Sr. Yllanes, com valora les polítiques en matèria
d'innovació a les Illes Balears?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

P)
RGE núm. 13128/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a
suficiència de les compensacions econòmiques per a malalts
i acompanyants que es desplacen a Mallorca.

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.

Creu que són suficients les compensacions econòmiques
que reben els malalts i acompanyants que es desplacen a
Mallorca des d'una altra illa per rebre l'assistència sanitària que
requereixen?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán



BOPIB núm. 183 - 2 de desembre de 2022 10235

Q)
RGE núm. 13129/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a valoració
dels governs de progrés al Govern de les Illes Balears i al
Consell Insular de Formentera.

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, després de set anys i mig de governs de
progrés consecutius al Govern de les Illes Balears i al Consell
Insular de Formentera, quina valoració fa de les fites assolides
i quines queden per aconseguir?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

R)
RGE núm. 13130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda als
habitatges de la seva titularitat.

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, quines són les línies
d'ajuts del seu departament perquè les persones en situació de
mobilitat reduïda puguin fer accessibles els seus habitatges?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 13133/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de
Balears.

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

Sra. Armengol, continua afirmant que no hi ha casos
d'adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de
Balears?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

T)
RGE núm. 13134/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures per solucionar problemes de mobilitat a
l'entrada de Palma.

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. Marí, adoptarà alguna mesura el Govern balear per
solucionar els problemes de mobilitat a l'entrada de Palma?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

U)
RGE núm. 13135/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impost als habitatges buits.

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, penalitzarà el seu govern els propietaris
d'habitatges buits?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 2520/22, de la diputada María

Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la
UIB a Menorca (1).

El Govern de les Illes Balears ha treballat conjuntament
amb la Universitat de les Illes Balears per implantar el grau
d’Enginyeria Informàtica a Menorca pel curs 2023-24.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2023 ja compten amb una partida pressupostària
per la implantació del primer curs: 682.250€.

Palma, 15 de novembre de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons
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Ordre de Publicació
 B)

A la Pregunta RGE núm. 2521/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la
UIB a Menorca (2).

El Govern de les Illes Balears ha treballat conjuntament
amb la Universitat de les Illes Balears per implantar el grau
d’Enginyeria Informàtica a Menorca pel curs 2023-24.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2023 ja compten amb una partida pressupostària
per la implantació del primer curs: 682.250€.

Palma, 15 de novembre de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2522/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la
UIB a Menorca (3).

El Govern de les Illes Balears va anunciar el mes de juliol
de 2022 que estava treballant conjuntament amb la Universitat
de les Illes Balears per implantar el grau d’Enginyeria
Informàtica a Menorca pel curs 2023-24.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2023 ja compten amb una partida pressupostària
per la implantació del primer curs: 682.250€.

Palma, 15 de novembre de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2523/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la
UIB a Menorca (4).

El Govern de les Illes Balears va anunciar el mes de juliol
de 2022 que estava treballant conjuntament amb la Universitat
de les Illes Balears per implantar el grau d’Enginyeria
Informàtica a Menorca pel curs 2023-24.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2023 ja compten amb una partida pressupostària
per la implantació del primer curs: 682.250€.

L’objectiu principal d’aquests estudis és formar
professionals qualificats en tot el ventall de l’àmbit de la
informàtica.

Aquest grau, que ha s’implanta a l’illa de Mallorca, està
acreditat amb el segell EURO-INF, l’acreditació internacional

d’enginyeria informàtica més prestigiosa d’Europa, atorgada
per la Xarxa Europea de Garantia de Qualitat de l’Educació en
Informàtica (EQANIE). Aquesta acreditació garanteix que la
titulació compleix els elevats estàndards de qualitat fixats per
l’EQANIE i facilitat l’accés dels titulars a màsters i doctorats
internacionals i la mobilitat professional dels graduats.

La legislació exigeix que els títols oficials d’Espanya siguin
avaluats positivament per l’Agència Nacional de la Qualitat i
Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la
seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que
seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els
resultats d’aprenentatge prevists.

Palma, 15 de novembre de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2828/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a habitatges gestionats per l'IBAVI
ocupats il·legalment.

L’any 2019 hi havia 117 habitatges ocupats de manera
irregular, en l’actualitat n’hi ha 45. Hem reduït l’ocupació en
72 habitatges, això és més d’un 60%.

Palma, 7 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4867/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
al·legacions al Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel
qual es regula el Bo de Lloguer Jove i el Pla estatal per a
l'accés a l'habitatge 2022-2025.

No. El Govern està d’acord amb els recursos que han arribat
a la nostra comunitat autònoma.

Palma, 9 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5250/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones o famílies de Formentera que no han rebut a dia
20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als
anys 2019 i 2020.

Formentera 2019 2022

Pagats 73 86

Denegats 8 17
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Arxivats 3 14

Pendents de pagament 0 0

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

Ordre de Publicació
 H)

A la Pregunta RGE núm. 5424/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tècnics superiors i tècnics especialistes
d'especialitats no singulars que no compte amb la titulació
de grau.

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5688/22, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a transport públic assequible a
Balears.

Gràcies al compromís del Govern de Pedro Sánchez, des de
l’1 de setembre i fins al 31 de desembre, les Illes gaudeixen de
les majors bonificacions al transport públic de tot l’Estat:

A Mallorca:
• Tren i metro gratuïts (bonificat 100% per l’Estat).
• Xarxa de busos interurbans: 50% descompte en el primer

viatge del mes. Fins al 72% de descompte per als usuaris
que fan més viatges.

A Menorca, Eivissa i Formentera:
Les bonificacions de l’Estat han pujat del 30% al 50%, i els

consells insulars les han complementat fins a la gratuïtat a la
xarxa d’autobusos.

Beneficiaris al conjunt de les Illes Balears: més de 356.608
usuaris amb abonaments o targetes multi viatge.
• 275.865 usuaris amb targeta intermodal a Mallorca (38.643

ja gaudeixen de gratuïtat per ser joves fins a 16 anys).
• 49.774 usuaris de targetes de transport a Eivissa.
• 30.969 usuaris de targetes d’abonament a Menorca.
• Formentera: no hi ha aproximació feta.

Tot aquest esforç ja s’ha vist reflectit a Mallorca, en:

• Setembre de 2022 és el mes que més usuaris han utilitzat el
transport ferroviari a Mallorca de tota la història.

• Fins ara, maig havia estat el mes amb majors registres, amb
un total de 608.681 viatgers.

• En aquest mes de setembre s’han comptabilitzat 690.440
viatgers, un 13,43% més.

Per tant: el mes de setembre hem tingut un increment de
viatgers del 13,43% respecte al millor mes registrat fins avui
que va ser maig de 2022.

Palma, 4 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 6764/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de millores de les parades i estacions de bus a Eivissa
i Menorca.

Les obres de millora a la qual vostè a fa referència són
competència dels consells insulars. El Govern fa d’ens
canalitzador dels fons Next Generation i els fa arribar als
respectius consells.

Palma, 8 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6765/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enllaç a través d'una via verda des de l'estació de Consell i
Alaró.

El mes d’agost es va posar a informació pública el projecte
de via verda Alaró-estació. Es va donar un termini de vint dies
hàbils des de la publicació de l’anunci al BOIB, perquè es
puguin formular les al·legacions corresponents. En aquest
moment estam en procés de resoldre les al·legacions que s’han
presentat, per aprovar finalment el projecte.

Palma, 7 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7038/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (1).

Actualment s’han reprès les tasques de neteja de Sa Cova,
Trebalúger i Calafí Vell. Es preveu continuar a la resta de llocs
indicats enguany.

Palma, 28 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7039/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (2).

S’ha fet feina de neteja al torrent de Son Granota fins al
camí de Son Patrici, amb posterioritat s’executarà la neteja i
reparació del mur al camí de Ses Vinyes en les properes
setmanes. Actualment s’està fent feina al barranc de
Trebalúger.

Palma, 28 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7041/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (4).

Actualment s’estan fent actuacions d’urgència a la zona del
Molí de Dalt i Son Pruna. A la vegada s’està redactant el
projecte necessari per a l’autorització necessària per estar a
espai protegit.

Palma, 28 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7042/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (5).

Es preveu que es destinin 72.795,00€ (Iva inclòs) durant el
2022. Els recursos humans tècnics i materials que es destinen
a la conservació i manteniment dels torrents, depèn de la
complexitat de les tasques que s’estiguin efectuant, la seva
urgència i la possibilitat climàtica de dur-les a terme. Al
contracte, els mínims prevists són 1 delegat, 1 encarregat
general, 1 coordinador ambiental, 2 camions, 2
retroexcavadores, 3 desbrossadores, 3 motoserres, 1 dúmper,
1 formigonera i 1 trituradora i el personal necessari per a
operar.

Palma, 28 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7323/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
designació dels responsables del compliment de la
normativa lingüística a les gerències dels centres de salut de
les Illes Balears.

El Servei de Salut de les Illes Balears té 9 gerències: la
Gerència d’Atenció Primària, on es troben inclosos els centres
de salut i les unitats bàsiques, la gerència del SAMU061, les
gerències dels diferents hospitals de les Illes Balears (l’Hospital
Universitari Son Espases, l’Hospital de Son Llàtzer, l’Hospital
d’Inca, l’Hospital de Manacor, l’Hospital de Menorca i la
Gerència de l’Hospital d’Eivissa i Formentera).

Referent a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, hi
ha una persona del Servei de Planificació Lingüística del Servei
de Salut per a garantir el compliment de la normativa d’usos
lingüístics.

Palma, 21 de novembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7524/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a transport ferroviari en horari
nocturn.

Abans de la pandèmia, des de SFM es venien oferint serveis
especials nocturns, tant en ocasions puntuals vinculades a
jornades festives o esdeveniments determinats, com de forma
més regular durant la temporada estival o el Nadal, com es va
fer durant els anys 2018 i 2019.

L’objectiu era el d’anar donant-li progressivament un
caràcter més regular al servei nocturn, però l’arribada de la
COVID-19 va paralitzar tot pla.

En l’actualitat el servei regular de tren a Mallorca s’ha vist
millorat amb l’ampliació d’horaris i la gratuïtat d’aquest. Això
requereix major esforç de personal i recursos. Independentment
de les millores que en l’actualitat hi ha, des de SFM continuem
treballant per a, de manera progressiva, implantar el servei
nocturn de tren els caps de setmana com ja estem fent en dates
assenyalades i esdeveniments d’interès general sempre que els
ajuntaments organitzadors traslladen a aquesta conselleria la
proposta.

Palma, 31 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 7529 a 7531/22, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de denúncies
presentades per incompliments dels plecs de contractació
dels contractes de transport escolar, a incompliments i a
control del compliment d'aquests plecs.

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

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 7604 i 7606 a 7616/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a costos de producció
lletera (1 a 12).

1. Que és un problema que ve de lluny i que s’està intentant
revertir de manera progressiva des de totes les parts implicades.

2. Inviable no perquè fa temps que hi és i es continua produint
i comercialitzant, però dificulta molt la rendibilitat.

3. En molts de casos sí, per això es va fer el Pla Provilac amb
tot el sector implicat, i per això també es fa molta més feina per
la ramaderia.
4. De moment, no ens han fet arribar queixes formals sobre
aquest incompliment, i la llei s’està implementant.

5. No està definida encara, fins tenir els pressuposts autonòmics
per al 2023.

6. Treballem perquè sí la tingui.

7. No es tracta de sentit, és un tema del mercat.

8. La nova PAC farà molt per reduir aquest problema, així com
les ajudes al transport de mercaderies que es posarà en marxa
a finals d’any.

9. No és possible calcular-ho encara i no volem especular.

10. No es suprimiran les ajudes a la producció integrada.

11. La pregunta no té sentit, per simple relació amb l’anterior.

12. Totes les que duim a terme estan enfocades en aquest
objectiu final.

Palma, 27 d’octubre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Maria Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 8356/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
afeccions detectades sobre el bon estat de les praderies de
posidònia.

Les fonts d’informació per a detecta afectació sobre la
posidònia de què disposa la Direcció General de Territori i
Paisatge són els Plans de Vigilància i Control de cadascun dels
abocaments autoritzats i les mesures provisionals imposades als
abocaments en tràmit d’autorització. Així mateix, es disposa
d’informació global sobre l’estat ecològic de les masses d’aigua
costaneres més actualitzada disponible actualment que es pot
consultar en el Portal de l’aigua de les Illes Balears.

En els anys 2021 i 2022, s’han detectat afectacions i s’han
requerit actuacions als responsables per a minimitzar-les. Tot
això, sense perjudici que de l’anàlisi dels Plans de Vigilància
i Control o de la documentació aportada per donar compliment
a les mesures provisionals relatives a l’any 2021, se’n detecti
algun altre. Cal tenir en  compte que la informació recollida
s’ha d’interpretar com el resultat d’un impacte local a
l’ecosistema costaner.

Per finalitzar, volem informar-vos que, en compliment del
dret d’accés a la informació ambiental, es treballa per
sistematitzar actualitzar tota la documentació rellevant i
posar-la accessible al web.

Palma, 27 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 8383/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pisos de què disposa la borsa específica de lloguer social de
l'Ibavi per facilitar l'emancipació dels joves menors de 35
anys.

L’Ibavi no té una borsa específica de pisos de lloguer per a
joves. El que disposa és d’una llista de demandants concreta de
joves menors de 35 anys.

El 15% dels nous habitatges que l’Ibavi impulsa va destinat
als joves menors de 35 anys. També destinam a aquest
col·lectiu el 50% dels pisos adquirits per tanteig i retracte i el
100% dels pisos de grans tenidors. Per últim, l’Ibavi també
impulsa habitatges dotacionals, destinats a joves i gent major.

Palma, 8 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-172.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=27


10240 BOPIB núm. 183 - 2 de desembre de 2022

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 8577 i 8578/22, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys
2021 i 2022.

Actuacions dels inspectors per determinar i els habitatges
estan desocupats:

Mallorca Menorca Eivissa

2021 40 82 8

2022 (fins avui dia) 44 0 51

Palma, 10 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 8591/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a import de les multes que s'han imposat en
aplicació de la Llei 5/2018.

L’import total de totes les multes fins a l’any 2021, inclòs,
és 948.879€.

Palma, 8 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8594/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a efectius del cos d'inspectors que vetla per
l'aplicació de la Llei 5/2018.

En l’actualitat hi ha un total de 5 inspectors que fan aquesta
tasca en l’àmbit de les Illes Balears. No tenim un específic a
l’illa de Menorca, ja que el cos d’inspectors vetlla per tot el
conjunt de la comunitat autònoma.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8596/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a Registre d'Habitatges Protegits de les Illes
Balears.

Des de la Direcció General d’Habitatge s’està treballant en
aquest nou registre d’habitatges protegits més modern que
donarà més visibilitat i accessibilitat. No obstant això, la

Direcció General d’Habitatge ja té un registre de facto on els
habitatges protegits estan registrats.

Palma, 10 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 8597 i 8598/22, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a licitació de la promoció d'HPO a Santa
Anna (Es Castell) i a Sant Lluís.

Aquesta promoció està en fase de redacció del projecte
executiu. La data d'inici de les obres es preveu el març de 2023.

Palma, 2 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 9664 i 9665/22, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a entitats convocades i a persones que van assistir
a la reunió per valorar la situació econòmica del passat dia
3 d'octubre de la Llotja de Mar.

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11914/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge sobre el finançament de les obres
viàries a les Illes Balears i la negociació dels convenis de
carreteres amb els consells insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el finançament de les obres
viàries a les Illes Balears i la negociació dels convenis de
carreteres amb els consells insulars.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la notícia
apareguda als mitjans de comunicació avui, 21 de novembre de
2022, concretament al Diario de Ibiza en relació que el Govern
de l'Estat no finançarà les obres viàries que s'han de realitzar i
que tot queda en mans del Govern de les Illes Balears.

file:///|//W
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-175.pdf#page=13


BOPIB núm. 183 - 2 de desembre de 2022 10241

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 12019/22, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença del president del Comitè Executiu i director
científic de l'IDISBA.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura acordi
la compareixença president del Comitè Executiu i director
científic de l'IDISBA per tal d'informar sobre la seva tasca,
l'evolució i les necessitats de l'Institut d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 13001/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del conseller d'Educació i Formació Professional,
davant el Ple de la cambra, sobre els motius pels quals
foren expulsats 30 alumnes del Col·legi La Salle de Palma
per penjar una bandera d'Espanya.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, conformement amb l'article 193 i
41.1 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus
acordin la compareixença urgent del conseller d'Educació i
Formació Professional, 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 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 11951, 11960 i 11962/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, i Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a programa test de detecció de càncer
colorectal a les Illes Balears, a inversions a la xarxa viària per
part dels consells insulars i a compra d'habitatges a no
residents, per les preguntes RGE núm. 13005, 13009 i
13010/22, relatives a reunió de la consellera de Salut i Consum
amb els col·lectius de metges envers la situació de l'Atenció
Primària a les Illes Balears, a situació de l'Atenció Primària a
les Illes Balears i a fets ocorreguts a La Salle, respectivament.

Palma, a 23 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8542/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11939/22, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a creació d'una
unitat de plasma per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Correcció d’una errada advertida a les versions

catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre,
de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes
a autorització ambiental integrada, publicada en el BOIB
núm. 155, de dia 29 de novembre de 2022. 

Atès que s’ha detectat l’existència d’una errada a les
certificacions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de
novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats
subjectes a autorització ambiental integrada, es publiquen les
rectificacions següents:
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A la versió catalana:

- Al punt 1 de la disposició final vuitena, on diu: 

“B) Sobre l’impacte paisatgístic de la construcció, havent
de determinar, amb informe tècnic previ, si el projecte no
afecta el paisatge de manera apreciable o si, en canvi, té un
impacte paisatgístic desfavorable. En cas que es resolgui
que l’impacte paisatgístic és desfavorable, d’acord amb les
disposicions o directrius de paisatge de cada consell
insular.”

Hi ha de dir: 

“B) Sobre l’impacte paisatgístic de la construcció, havent
de determinar, amb informe tècnic previ, si el projecte no
afecta el paisatge de manera apreciable o si, en canvi, té un
impacte paisatgístic desfavorable, d’acord amb les
disposicions o directrius de paisatge de cada consell
insular.”

A la versió castellana:

- Al punt 1 de la disposició final vuitena, on diu: 

“B) Sobre el impacto paisajístico de la construcción,
teniendo que determinar, con informe técnico previo, si el
proyecto no afecta al paisaje de manera apreciable o si, en
cambio, tiene un impacto paisajístico desfavorable. En caso
de que se resuelva que el impacto paisajístico es
desfavorable, de acuerdo con las disposiciones o directrices
de paisaje de cada consejo insular.”

Hi ha de dir: 

“B) Sobre el impacto paisajístico de la construcción,
teniendo que determinar, con informe técnico previo, si el
proyecto no afecta al paisaje de manera apreciable o si, en
cambio, tiene un impacto paisajístico desfavorable, de
acuerdo con las disposiciones o directrices de paisaje de
cada consejo insular.”

Palma, 30 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Derogació de l’Acord de la Mesa relatiu a l’accés dels

mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears, de
data 17 de setembre de 2021, i la modificació d’aquest
acord, de data 17 de novembre de 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2022, acorda que l’Acord de la Mesa relatiu
a l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes
Balears, de data 17 de setembre de 2021, i la modificació
d’aquest acord, de data 17 de novembre de 2021, els acords

que quedin sense efecte, amb el vot favorable de tots els seus
membres, a partir de dia 1 de gener de 2023 quedin sense
efecte. En conseqüència, la regulació aplicable a les rodes de
premsa és la continguda a les Normes d’ús de les sales del
Parlament de les Illes Balears, de data 2 d’octubre de 2019.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Antoni  Barber Fedelich com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos , sol·licita el nomenament del Sr.
Antoni Barber Fedelich, amb DNI núm.***48055L, com a
personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Unidas Podemos amb unes retribucions anuals de
41.582,66 €, modalitat B, amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 12189/2022, de 24 de novembre
de 2022.

El Sr, Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara que el Sr. Antoni Barber
Fedelich realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació del Sr. Antoni Barber
Fedelich serà a temps complet tot d’acord amb la normativa de
la Seguretat Social que regula la matèria.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1.El nomenament del Sr. Antoni Barber Fedelich, amb DNI
núm. ***48055L, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, amb efectes econòmics i administratius des del 28 de
novembre del 2022 i amb unes retribucions corresponents a
41.582,66 anuals, modalitat B.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució , que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar el recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
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Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 25 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 11790/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a partida pressupostària per a subtitulació de continguts.
	RGE núm. 11744/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a àrees que reforçarà IB3 amb l'increment de pressupost de l'any 2023.
	RGE núm. 11776/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a variació de l'audiència de la ràdio i televisió pública IB3 a les Illes Balears.
	RGE núm. 11782/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora per al contribuent en el servei públic d'IB3.
	RGE núm. 11788/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de continguts en diferit.
	RGE núm. 11784/22, del diputat Joan Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a producte local, 2.
	RGE núm. 11778/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les noves tecnologies i recursos digitals per part d'IB3.
	RGE núm. 11785/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació d'informatius nocturns.
	RGE núm. 11786/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicació corporativa.
	RGE núm. 11787/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament i creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
	RGE núm. 11779/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris periodístics per donar cobertura a les notícies de la nostra comunitat.
	RGE núm. 11780/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de les instal·lacions d'IB3 Televisió i Ràdio.


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	Punts 1 a 4, 6 i 8 de la Proposició no de llei RGE núm. 9881/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de millora del turisme i de futur

	2.5. INFORMACIÓ
	Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 11774/22.



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 12998/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport públic, derivada de la Interpellació RGE núm. 7760/21.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 11936/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears, relativa a nombre de vaques i ovelles censades per illa els anys 2019 i 2022.
	RGE núm. 12000/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la secció VIII de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
	RGE núm. 12001/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la secció I de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
	RGE núm. 12020/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores per acabar amb les discriminacions lingüístiques al servei de Salut de les Illes Balears anunciades el setembre de 2021.
	RGE núm. 13013/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a primeres actuacions fetes per part de la conselleria en relació amb els fets que varen tenir lloc al col·legi La Salle de Palma el passat 25 de novembre.
	RGE núm. 13014/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cronologia aproximada de les actuacions que durà a terme Inspecció Educativa en relació amb els fets que varen tenir lloc al col·legi La Salle de Palma el passat 25 de novembre.
	RGE núm. 13015/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervenció de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar arran dels fets ocorreguts el passat 25 de novembre al col·legi La Salle de Palma.
	RGE núm. 13016/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol en cas d'obertura d'expedient a un alumne o a diversos alumnes.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 13005/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reunió de la consellera de Salut i Consum amb els col·lectius de metges envers la situació de l'Atenció primària a les Illes Balears.
	RGE núm. 13009/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'Atenció Primària a les Illes Balears.
	RGE núm. 13010/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fets ocorreguts a La Salle.
	RGE núm. 13114/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a regla de minimis i pressuposts de l'Estat per a l'any 2023.
	RGE núm. 13115/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment de vagons i freqüències en el transport ferroviari.
	RGE núm. 13118/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a pujada de preus dels vols.
	RGE núm. 13119/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a signatura dels convenis per a la gratuïtat de l'educació 2-3 anys.
	RGE núm. 13120/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a situació dels emissaris submarins a les Illes Balears.
	RGE núm. 13121/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a calendari d'execució del nou conservatori de música de Maó.
	RGE núm. 13122/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ampliació del termini per presentar les ajudes per a lloguer de l'any 2022.
	RGE núm. 13123/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a vaga del sector sanitari.
	RGE núm. 13124/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a subvencions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
	RGE núm. 13125/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ocupació il·legal d'habitatges a les Illes Balears.
	RGE núm. 13126/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a mobilitat a les Illes Balears.
	RGE núm. 13127/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a polítiques en matèria d'innovació per part del Govern.
	RGE núm. 13128/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a suficiència de les compensacions econòmiques per a malalts i acompanyants que es desplacen a Mallorca.
	RGE núm. 13129/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a valoració dels governs de progrés al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Formentera.
	RGE núm. 13130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda als habitatges de la seva titularitat.
	RGE núm. 13133/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears.
	RGE núm. 13134/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per solucionar problemes de mobilitat a l'entrada de Palma.
	RGE núm. 13135/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impost als habitatges buits.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 2520/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (1).
	A la Pregunta RGE núm. 2521/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (2).
	A la Pregunta RGE núm. 2522/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (3).
	A la Pregunta RGE núm. 2523/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'Enginyeria informàtica a l'extensió de la UIB a Menorca (4).
	A la Pregunta RGE núm. 2828/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a habitatges gestionats per l'IBAVI ocupats il·legalment.
	A la Pregunta RGE núm. 4867/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·legacions al Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo de Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.
	A la Pregunta RGE núm. 5250/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o famílies de Formentera que no han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5424/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnics superiors i tècnics especialistes d'especialitats no singulars que no compte amb la titulació de grau.
	A la Pregunta RGE núm. 5688/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport públic assequible a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6764/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de millores de les parades i estacions de bus a Eivissa i Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 6765/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enllaç a través d'una via verda des de l'estació de Consell i Alaró.
	A la Pregunta RGE núm. 7038/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca (1).
	A la Pregunta RGE núm. 7039/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca (2).
	A la Pregunta RGE núm. 7041/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca (4).
	A la Pregunta RGE núm. 7042/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca (5).
	A la Pregunta RGE núm. 7323/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació dels responsables del compliment de la normativa lingüística a les gerències dels centres de salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7524/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a transport ferroviari en horari nocturn.
	A les Preguntes RGE núm. 7529 a 7531/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de denúncies presentades per incompliments dels plecs de contractació dels contractes de transport escolar, a incompliments i a control del compliment d'aquests plecs.
	A les Preguntes RGE núm. 7604 i 7606 a 7616/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a costos de producció lletera (1 a 12).
	A la Pregunta RGE núm. 8356/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afeccions detectades sobre el bon estat de les praderies de posidònia.
	A la Pregunta RGE núm. 8383/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos de què disposa la borsa específica de lloguer social de l'Ibavi per facilitar l'emancipació dels joves menors de 35 anys.
	A les Preguntes RGE núm. 8577 i 8578/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys 2021 i 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 8591/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import de les multes que s'han imposat en aplicació de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8594/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos d'inspectors que vetla per l'aplicació de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8596/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Registre d'Habitatges Protegits de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 8597 i 8598/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a licitació de la promoció d'HPO a Santa Anna (Es Castell) i a Sant Lluís.
	A les Preguntes RGE núm. 9664 i 9665/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a entitats convocades i a persones que van assistir a la reunió per valorar la situació econòmica del passat dia 3 d'octubre de la Llotja de Mar.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 11914/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre el finançament de les obres viàries a les Illes Balears i la negociació dels convenis de carreteres amb els consells insulars.
	RGE núm. 12019/22, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del president del Comitè Executiu i director científic de l'IDISBA.
	RGE núm. 13001/22, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i Formació Professional, davant el Ple de la cambra, sobre els motius pels quals foren expulsats 30 alumnes del Col·legi La Salle de Palma per penjar una bandera d'Espanya.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11951, 11960 i 11962/22.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8542/22.
	Correcció d’una errada advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el BOIB núm. 155, de dia 29 de novembre de 2022.



	4. INFORMACIONS
	Derogació de l’Acord de la Mesa relatiu a l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears, de data 17 de setembre de 2021, i la modificació d’aquest acord, de data 17 de novembre de 2021.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Antoni  Barber Fedelich com a personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos.



