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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura 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.
5088/22, relativa a promoció dels escacs als centres educatius,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
les Illes Balears: 

Primer. Que es doni continuïtat al programa Escacs a
l'escola possibilitant que les escoles que l'hagin sol·licitat
puguin disposar del suport necessari perquè el programa es
dugui a terme de manera òptima per a professorat i alumnat
interessat. 

Segon. Que es desenvolupin les estratègies comunicatives,
participatives i educatives per al foment de la pràctica dels
escacs en escoles i espais públics de caràcter formatiu i
educatiu, així com la seva promoció com a esport. 

Tercer. Que s'impulsin els escacs com a activitat
extraescolar i se n'ofereixi o se’n recomani pels seus
beneficis a l'alumnat, la implantació a partir del curs
2022/2023 en els centres educatius finançats amb fons
públics. 

Quart. Que es coordini amb els ajuntaments i consells
insulars de les Illes Balears per fomentar la formació en
escacs de monitors i monitores de temps lliure, així com
que s’inclogui en la planificació de les escoles i els
campaments d'estiu.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de novembre de 2022, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 7554/22, relativa a
suport a l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears
(IdISBA), i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

A la seu del Parlament, 29 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 24 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 10685/22,
relativa a addiccions de les xarxes socials i els seus efectes
laborals i acadèmics a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure en el futur Pla estratègic de Salut
Mental 2023-2029: 

1. Incloure una línia d’acció específica de promoció i
prevenció comunitària sobre les addiccions a les xarxes
socials i els seus efectes nocius, amb especial esment als
àmbits laboral i educatiu. 
2. Promocionar, conjuntament amb les administracions
insulars i locals, la realització d’accions de formació i
informació adreçades a l’ús de les xarxes socials en
l’àmbit domèstic i laboral per facilitar l’ús positiu
d’aquestes xarxes. 
3. Potenciar l’establiment de codis ètics a les empreses
que afavoreixin l’autolimitació de l’ús de les xarxes
socials durant la realització de tasques laborals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar de manera coordinada amb les
polítiques desenvolupades amb el Govern de l'Estat: 

1. El foment d’accions d'informació i sensibilització a
centres laborals i educatius (de secundària, formació
professional i universitats) sobre l'ús segur d'internet,
advertint sobre els seus possibles efectes nocius a través
de diferents mitjans, contribuint així a afrontar d'una
manera més eficaç els problemes existents i a generar
una menor dependència entre els col·lectius diana. 
2. La potenciació d’estratègies individuals i grupals en
relació amb els efectes positius que poden aportar
aquestes xarxes socials en els àmbits objecte d’aquesta
iniciativa parlamentària. 
3. La inclusió de la detecció precoç de l'ús abusiu de les
xarxes socials en les estratègies preventives de salut
mental.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-160.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-160.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=31
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A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
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 24 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 10686/22,
relativa a actualització de la normativa de prevenció de riscos
ergonòmics a l'àmbit laboral, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a revisar i actualitzar el Reial Decret 487/1997,
de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als
treballadors, especialment pel que fa a l'aplicació de noves
tecnologies i intel·ligència artificial en les avaluacions de
risc i les solucions tècniques per evitar o reduir la
manipulació manual de càrregues, postures forçades o altres
riscos de caràcter ergonòmic. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
revisar i actualitzar les directives sobre condicions mínimes
de seguretat i salut relatives als llocs i equips de treball, per
ampliar-les, cap a les economies de serveis, per prevenir
amb més certesa els riscos ergonòmics en les activitats
esmentades.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director general d'Ordenació del

Territori i Aigües del Govern de Canàries, davant la
Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació
i gestió dels Recursos Hídrics.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió dels Recursos Hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre de 2022, tengué
lloc la compareixença del director general d'Ordenació del
Territori i Aigües del Govern de Canàries, qui, acompanyat del

gerent del Consell Insular d'Aigües de Gran Canària, informà
sobre el tema objecte de la comissió.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

4786/22, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes
Balears.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports,
en sessió de dia 17 de novembre de 2022, procedí a l'elaboració
del dictamen del projecte de llei esmentat.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.

4500/22.

A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura, en sessió de
dia 17 de novembre de 2022, es produí un empat en el resultat
de la votació de la proposició no de llei esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tractament més just dels docents que aproven una
oposició però queden sense plaça.  Després de les votacions
previstes a l'article 101.1 del Reglament de la cambra, amb el
mateix resultat, la proposició no de llei esmentada,
conformement amb l'article 101.3 del mateix reglament, serà
dirimida sotmetent la qüestió a la decisió del Ple.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears RGE núm. 14567, 14568, 14569
i 14570/21 i 2507 i 2553/22.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre de 2022, es
varen debatre els escrits esmentats, mitjançant els quals es
trametien, respectivament, els informes següents:
• 199/2021, del Compte General del Consell Insular de

Formentera corresponent a l'exercici 2019.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-159.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-159.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-157.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-157.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114567
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114568
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114569
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114570
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202507
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202553
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• 198/2021, del Compte General del Consell Insular d'Eivissa
corresponent a l'exercici 2019.

• 197/2021, del Compte General del Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2019.

• 196/2021, del Compte General del Consell Insular de
Mallorca corresponent a l'exercici 2019.

• 200/2022, dels comptes anuals de la Fundació Mallorca
Turisme corresponent a l'exercici 2019.

• 202/2022, sobre la consolidació dels comptes generals de
les entitats locals corresponents a l'exercici 2019.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13174/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
11803/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11803/22, relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que en la memòria
de l'ISPIB de l'any 2015 el total de policies locals era de 2.589
professionals, i en la darrera memòria publicada de l'any 2021
el nombre total de policies locals a Balears és de 2.268
policies, el que ha generat un dèficit mínim de 321 policies a
totes les Illes. Per això, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a millorar i incrementar les convocatòries per seguir
formant nous aspirants a policies locals a Balears els pròxims
anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en cas d'haver de treure noves licitacions per al
servei meteorològic, aquestes es puguin compartir entre les
conselleries que necessiten d'aquest tipus d'informacions evitant
duplicitats de treball i contractacions, com passa avui dia, així
com evitar la despesa de diners públics innecessaris, i que es
millori en l'eficiència de la gestió dels recursos dels ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar i oferir als consells insulars de Formentera,
d'Eivissa i de Menorca la possibilitat d'un conveni de formació

a través de l'EBAP per a l’organització i la col·laboració en la
realització de diferents cursos anuals per als seus bombers a
partir del proper any 2023.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recollir en els pròxims pressuposts generals de la
comunitat autònoma, així com fa el Consell Insular d’Eivissa
aquests darrers tres anys, una partida adequada i suficient per
tal que tots els ajuntaments que disposen d'agrupació de
Protecció Civil puguin destinar a compres, com a mínim, per a
l’adquisició del vestuari, renovació de materials i vehicles,
fixant el criteri de repartiment en funció del nombre de
voluntaris i dels serveis preventius que realitzen anualment.

5. El Parlament de les Illes Balears insta novament el Govern
de l’Estat a l'actualització del "plus d'insularitat" a totes les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes
Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a complir l'acord del mes de març de 2018 firmat pel ministre
Zoido per a una equiparació salarial real pels greuges existents
entre policies nacionals i guàrdies civils en contraposició a les
condicions avantatjoses de les policies autonòmiques.

Palma, a 2 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13017/22, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a conveni entre la Conselleria d'Educació i
Formació Professional i l'Ajuntament de Sóller.

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

Sr. Conseller Martí March i Cerdà, en data de 22 de maig
de 2019 la Conselleria d'Educació i Formació Professional i
l'Ajuntament de Sóller varen signar un conveni referent a les
instal·lacions educatives al municipi.

Com està l'execució d'aquest conveni?
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Palma, a 28 de novembre de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

B)
RGE núm. 13070/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres
de construcció del nou centre d'educació infantil i primària
al nucli de Santa Eulària des Riu.

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació l'inici de les obres
de construcció del nou centre d'educació infantil i primària al
nucli de Santa Eulària des Riu?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

C)
RGE núm. 13071/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona fase de
l'institut Quartó del Rei, a Santa Eulària des Riu.

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

En quin estat es troba el projecte de la segona fase de
l'institut Quartó del Rei, a Santa Eulària des Riu?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

D)
RGE núm. 13072/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici i execució
del projecte de reforma integral del CEIP Sant Ciriac.

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació l'inici i l'execució
del projecte de reforma integral del CEIP Sant Ciriac?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

E)
RGE núm. 13073/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres
d'ampliació del CEIP Sant Carles.

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació l'inici de les
anunciades obres d'ampliació del CEIP Sant Carles?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

F)
RGE núm. 13074/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte per a la
reforma i l'adequació de l'Escola d'Arts de l'illa d'Eivissa.

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

Té previstes la Conselleria d'Educació la redacció i
l'execució d'un projecte per a la reforma i l'adequació de
l'Escola d'Arts de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

G)
RGE núm. 13075/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres
de construcció del nou institut de la ciutat d'Eivissa, a la
zona de Ca n'Escandell.

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació l'inici de les obres
de construcció del nou institut de la ciutat d'Eivissa, a la zona
de Ca n'Escandell?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
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H)
RGE núm. 13076/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traçats del segon cable elèctric de Mallorca que està previst
instal·lar a Alcúdia.

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

Quines són les propostes de traçat del segon cable elèctric
de Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)
RGE núm. 13077/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari previst del segon cable elèctric de Mallorca que
està previst instal·lar a Alcúdia.

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

Quin és el calendari previst en relació amb la instal·lació
del segon cable elèctric de Mallorca que està previst que entri
per Alcúdia?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

J)
RGE núm. 13078/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
previst del segon cable elèctric de Mallorca que està previst
instal·lar a Alcúdia.

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

Quin és el cost previst i el pressupost, i com es pensa
finançar el segon cable elèctric de Mallorca que està previst
instal·lar per diverses zones d'Alcúdia?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

K)
RGE núm. 13079/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones
afectades pel segon cable elèctric de Mallorca que està
previst instal·lar a Alcúdia.

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

De les propostes previstes per al segon cable elèctric de
Mallorca que està previst instal·lar-se a diverses zones
d'Alcúdia, ens poden indicar quins traçats afectaran les zones
residencials? I les praderies de posidònia de la badia?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 13084/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de cribratge de càncer de còlon (I).

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

Des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de novembre, quin és
el nombre de notificacions enviades per la Conselleria de Salut
i Consum a la població diana inclosa en el programa de
cribratge de càncer de còlon?

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 13085/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de cribratge de càncer de còlon (II).

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

Des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de novembre, nombre
de proves realitzades per a la detecció de càncer de còlon a
Mallorca, Eivissa i Formentera. Es prega especificació per cada
una de les illes.

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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N)
RGE núm. 13086/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de cribratge de càncer de còlon (III).

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

Des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de novembre, nombre
de casos de càncer de còlon detectats i diagnosticats. Es prega
especificació per cada una de les illes.

Palma, a 29 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 13096/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar,
fotovoltaica i microeòlica (1).

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

El 31 de desembre de 2020 el Govern de les Illes Balears
publicà la convocatòria pública de subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020.

Quina quantitat va destinar el Govern de les Illes Balears
com a dotació econòmica per al compliment i l'aplicació
d'aquesta resolució, destinada a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques?

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

P)
RGE núm. 13097/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar,
fotovoltaica i microeòlica (2).

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

El 31 de desembre de 2020 el Govern de les Illes Balears
publicà la convocatòria pública de subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del

conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020.

Quantes peticions va rebre el Govern de les Illes Balears
per acollir-se a aquesta convocatòria d'ajudes?

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

Q)
RGE núm. 13098/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar,
fotovoltaica i microeòlica (3).

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

El 31 de desembre de 2020 el Govern de les Illes Balears
publicà la convocatòria pública de subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020.

Quantes peticions han estat aprovades? Desglossau la
distribució per illes.

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

R)
RGE núm. 13099/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar,
fotovoltaica i microeòlica (4).

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

El 31 de desembre de 2020 el Govern de les Illes Balears
publicà la convocatòria pública de subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020.

Quina és la quantia de les peticions aprovades? Desglossau
la distribució per illes.

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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S)
RGE núm. 13100/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar,
fotovoltaica i microeòlica (5).

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 31 de desembre de 2020 el Govern de les Illes Balears
publicà la convocatòria pública de subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020.

Quantes peticions han estat desestimades per part del
Govern de les Illes Balears per la manca de fons destinats a
aquesta subvenció? Desglossau la distribució per illes.

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

T)
RGE núm. 13101/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
OSP a la línia Palma-Menorca.

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

Com valora el Govern de les Illes Balears el funcionament
de l'OSP a la línia Palma-Menorca a partir de l'1 de novembre
de 2022?

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

U)
RGE núm. 13102/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avions amb manco capacitat de viatgers a la ruta entre
Palma i Menorca.

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears la decisió
d'incorporar avions amb menor capacitat de passatgers en la
ruta entre Palma i Menorca?

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

V)
RGE núm. 13103/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestions per posar avions amb més capacitat de passatgers
a la ruta entre Palma i Menorca.

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

Quines mesures, gestions i actuacions ha dut a terme el
Govern de les Illes Balears perquè es tornin a utilitzar avions
amb més nombre de places en la ruta entre Palma i Menorca?

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

W)
RGE núm. 13104/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cancel·lacions i casos d'overbooking a l'OSP Palma-
Menorca.

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

Ha demanat explicacions el Govern de les Illes Balears a
Air Nostrum i a la Direcció General d'Aviació Civil per les
reiterades cancel·lacions i casos d'overbooking que es
produeixen a l'OSP Palma-Menorca?

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

X)
RGE núm. 13105/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió dels criteris i el funcionament de l'OSP Palma-
Menorca.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que cal revisar els
criteris i el funcionament de l'OSP Palma-Menorca?

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Y)
RGE núm. 13106/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a Menorca el 2022 (1).

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

El director general d'Agricultura del Govern de les Illes
Balears, Sr. Fernando Fernández Such, afirmà el 28 de
novembre a Menorca, en el transcurs de la reunió amb les
organitzacions professionals agràries, que "el volum de llet ha
davallat una mica", en relació amb la baixada de la producció
de llet a les explotacions ramaderes menorquines.

A quina quantitat es refereix quan afirma que "ha davallat
una mica"?

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

Z)
RGE núm. 13107/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a Menorca el 2022 (2).

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

El director general d'Agricultura del Govern de les Illes
Balears, Sr. Fernando Fernández Such, afirmà el 28 de
novembre a Menorca, en el transcurs de la reunió amb les
organitzacions professionals agràries, que "el volum de llet ha
davallat una mica", en relació amb la baixada de la producció
de llet a les explotacions ramaderes menorquines.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
baixada de producció de llet a Menorca durant el 2022?

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

AA)
RGE núm. 13108/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sacrifici de vaques lleteres a Menorca durant 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
sacrifici de vaques lleteres a Menorca durant 2022?

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

AB)
RGE núm. 13109/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al manteniment del sector ramader i per
a la viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions
ramaderes a les Illes Balears.

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

En quina fase d'execució i aplicació es troba el Pla
estratègic per al manteniment del sector ramader i per a la
viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes
a les Illes Balears, que autoritzà el Consell de Govern a la
Conselleria d'Agricultura el 7 de febrer de 2020?

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

AC)
RGE núm. 13110/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tramesa a les organitzacions professionals agràries de les
mesures i accions concretes per aconseguir els objectius
estratègics destinades a la viabilitat del sector ramader de
les Illes Balears.

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

Quan remetrà la Conselleria d'Agricultura a les
organitzacions professionals agràries les "mesures i accions
concretes que s'executaran per aconseguir els objectius
estratègics, amb un pressupost i cronograma per aconseguir-
les", destinades a la viabilitat del sector ramader a les Illes
Balears?

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

AD)
RGE núm. 13111/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació a Balears de la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura de
l'aplicació a Balears de la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària?

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

AE)
RGE núm. 13112/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació a Balears de la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària (2).

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

Considera la Conselleria d'Agricultura que s'està aplicant
amb eficàcia a Balears, per a la producció d'aliments a les Illes,
la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de mesures per millorar el
funcionament de la cadena alimentària?

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

AF)
RGE núm. 13113/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació a Balears de la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària (3).

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per aconseguir l'aplicació real i efectiva a Balears
de la Llei 6/2021, de 14 de desembre, de mesures per millorar
el funcionament de la cadena alimentària?

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

AG)
RGE núm. 13131/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traçats descartats del segon cable elèctric que ha de passar
per Alcúdia.

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

En relació amb les propostes de traçat del segon cable
elèctric que està previst que passi per Alcúdia, ens poden
indicar quins traçats s'han descartat? Per quines raons?

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

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 5 de desembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13150/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
informe del Parlament Europeu sobre les menors tutelades.

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, respecte de les menors
tutelades, que el Parlament Europeu pot aprendre del que se
s'ha fet a Balears?

Palma, a 1 de desembre de 2022
El diputat
Jorge  Campos i Asensi

B)
RGE núm. 13163/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació dels metges d'Atenció Primària i anunci de
convocatòria de vaga.

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, quines solucions i mesures plantejarà el seu
govern per millorar la situació dels metges d'Atenció Primària
i evitar que hagin de convocar una vaga, com han anunciat?

Palma, a 2 de desembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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C)
RGE núm. 13166/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recomanacions de l'informe definitiu aprovat per la
Comissió de Peticions del Parlament Europeu sobre 
l'explotació sexual de menors tutelades.

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

Sra. Santiago, com valora les recomanacions que es
contenen a l'informe definitiu aprovat recentment per la
Comissió de Peticions del Parlament Europeu sobre
l'explotació sexual de menors tutelades?

Palma, a 2 de desembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13081/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport al professorat de les Illes Balears.

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

El passat divendres, dia 25 de novembre de 2022, sobre les
12 hores, es varen produir uns fets amb l’alumnat de Batxillerat
al centre concertat La Salle, de Palma, els quals han generat
tota una sèrie de manifestacions i de posicionaments en contra
de la seva actuació i amb l’única intenció de generar una
alarma social i un enfrontament entre la comunicat educativa,
arribant a veure’s a les xarxes socials tota una sèrie d’insults,
comentaris intolerants i, fins i tot, amenaces cap a la professora.

Amb aquest tipus de fets es minva de manera substancial el
reconeixement a la tasca dels i de les docents, així com
s’impacta molt negativament amb els principis d’autonomia
organitzativa i reglamentària dels centres educatius, ja que no
sols es recrimina l'actuació de la professora en concret davant

una situació que no s’adequava al Reglament de funcionament
del centre, sinó també de tot l’equip directiu que, davant una
situació, va prendre les mesures disciplinaries que considerava
adients per resoldre l’incident.

Amb aquest ambient, i amb el suport de determinades
formacions polítiques, s’ha mantingut una pressió constant,
ofensiva, intimidatòria i amenaçant cap a la professora i la seva
família mitjançant les diferents xarxes socials, que han estat
aprofitades per convocar manifestacions de caràcter polític i
amb la finalitat de menysprear la tasca dels i de les docents,
així com generar un clima de crispació i enfrontament dins la
comunitat educativa.

Des del Govern de les Illes Balears s’han iniciat actuacions
per a l’aclariment dels fets, però, independentment d’aquestes,
resulta imprescindible deixar palès que les reaccions en forma
d’atac i amenaces cap a una docent d’un centres educatiu de les
Illes Balears resulten del tot intolerables i hem de fer una crida
a tota la ciutadania perquè mostri el seu rebuig més ferm i la
seva condemna més contundent.

La tasca educativa realitzada pels i per les docents als
centres educatius és una feina constant i professional. Per tant
els centres educatius han de ser espais estrictament docents on
es pugui generar debat amb criteris pedagògics, però sense anar
més enllà del seu valor didàctic. 

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
i el seu suport a la professora del col·legi La Salle, de Palma,
víctima d’amenaces i insults, com també al claustre del centre
d’ensenyament concertat i al seu equip directiu.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna i denuncia totes
aquelles manifestacions de caràcter amenaçant i insultant que
s’han realitzat a les diferents xarxes socials per part
d‘individus, grups o col·lectius.

3. El Parlament de les Illes Balears declara intolerable la
instrumentalització política que certs grups fan de l'educació i
la llengua, que només fomenta l'enfrontament, la crispació i
l'incivisme quan tothom hauria de donar exemple i fomentar el
respecte i els hàbits democràtics.

4. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca
professional i l’esforç de tots i totes les docents, els claustres i
els equips directius que fan feina a tots els centres educatius de
les Illes Balears per aconseguir tenir una educació de qualitat
i que formi l’alumnat en els valors democràtics i de respecte.

Palma, a 29 de novembre de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa
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B)
RGE núm. 13143/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solucions al dèficit d'especialistes en Medicina de
Família i Comunitària a tot el Sistema Nacional de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Les dades sobre el
dèficit d'especialistes en Medicina de Família i Comunitària en
tot el Sistema Nacional de Salut fan necessari que s'adoptin
mesures urgents per pal·liar la situació, per tant consideram del
tot urgent que el Parlament de les Illes Balears es pronunciï
sobre aquesta situació amb la finalitat de traslladar aquestes
propostes al Govern d'Espanya com més aviat millor.

La sanitat pública constitueix un dels pilars del nostre estat
del benestar, consagrat en l'article 43 de la Constitució
Espanyola. Un actiu indispensable de la democràcia que
treballem per preservar.

No obstant això, el nostre sistema nacional de salut (SNS)
afronta grans desafiaments que incideixen en la seva
sostenibilitat en el curt i mitjà termini. Un d'aquests
desafiaments és el greu dèficit d'especialistes de medicina de
família i comunitària i d'altres especialitats, que s'afegeix a la
ineficaç gestió governamental del sistema de metges interns i
residents (MIR).

En els últims anys un terç dels admesos per Sanitat en les
llistes provisionals d'aprovats no han obtingut plaça de metge
resident. Així, en la convocatòria per a 2023 hi ha 12.251
admesos per a un total de 8.503 places. El 2022 foren 13.059
admesos per a 8.188 places. I el 2021, 14.425 per a 7.989
places. És a dir, en els últims tres anys només dos de cada tres
dels admesos han obtingut plaça. I aquesta situació conviu amb
el creixent dèficit d'especialistes.

Respecte de la demanda de metges de família i comunitaris,
les imminents jubilacions alerten que serà impossible reposar
les places vacants d'aquests especialistes si no s'adopten
mesures urgents a causa del gran desequilibri entre jubilacions
i noves incorporacions. D'altra banda, persisteixen convocatòria
rere convocatòria places vacants no proveïdes per la falta
d'atractiu d'aquesta especialitat. De les 218 places vacants en el
MIR el 2022, 200 pertanyen a l'especialitat de medicina de
família i comunitària.

Aquesta situació ha estat ja posada de manifest tant pel
Partit Popular com per diverses societats mèdiques (Las
unidades docents de AFYC y MFYC exigeixen recursos
materiales y humanos y reconocimiento, Societat Espanyola de
Medicina de Família i Comunitària (SEMFYC), 2022), davant
la inacció del govern.

El Consell Interterritorial del SNS va acordar l'abril de 2018
la posada en marxa de mesures per afavorir la provisió de
places mèdiques de difícil cobertura, per exemple mitjançant la
revisió dels  requisits d'acreditació de centres i unitats docents

en les especialitats de medicina de família i pediatria d'atenció
primària. Aquestes mesures continuen pendents.

El Consell Interterritorial del SNS també va proposar el
juny de 2021 la celebració d'una reunió monogràfica dedicada
a la situació de l'atenció primària, incloent-hi un punt sobre la
formació sanitària especialitzada. Aquesta sessió no s'ha
produït, i ni tan sols el “Pla d'Acció d'Atenció Primària
2022-2023”, de desembre de 2021, inclou mesures de xoc per
resoldre el nostre problema més apressant: la falta de
professionals de medicina de família disponibles per a
contractació.

Davant aquesta situació, la Conselleria de Sanitat de Galícia
va remetre al Ministeri de Sanitat un manifest conjunt amb el
Departament de Salut del País Basc, al qual es van adherir
posteriorment altres cinc comunitats autònomes, proposant al
Govern d'Espanya l'adopció d'una bateria de mesures, en el
marc de les seves competències, per pal·liar l'alarmant dèficit
d'aquests professionals d'Atenció Primària i Comunitària.

Aquest acord té el suport de set comunitats autònomes que
representen més del 60% de la població espanyola, i el seu
contingut està avalat pel Congrés dels Diputats gràcies a
l'aprovació d'una proposta de resolució durant el Debat de
l'Estat de la Nació d'enguany. En l'acord i en la resolució es
contemplen mesures com l'augment del nombre de places de
formació mèdica en medicina de família i comunitària o la
convocatòria extraordinària de places MIR d'aquesta
especialitat per contribuir al relleu generacional. El Partit
Socialista va votar en contra d'aquesta resolució en seu
parlamentària.

Tampoc el Govern d'Espanya ha estat a l'altura d'aquest
desafiament, perquè en el seu Informe Oferta-Necessitat
d'Especialistes Mèdics 2021-2035 ja s'identifica l'especialitat
de medicina familiar i comunitària com aquella “amb pitjors
pronòstics de dèficit”, la qual cosa agreuja la de per si difícil
provisió de places en petites poblacions o àrees rurals.

El Partit Popular no cessarà en el seu esforç per reforçar el
nostre sistema nacional de salut, en aquest cas amb l'objectiu de
pal·liar la falta d'especialistes i de millorar el sistema MIR, i
per això presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar les mesures que siguin necessàries des del consens
real amb les comunitats autònomes i la coordinació efectiva
amb els representants dels professionals sanitaris per solucionar
el dèficit d'especialistes  en Medicina de Família i Comunitària
en tot el Sistema Nacional de Salut. Per això, proposa al
Ministeri de Sanitat:
• Que es convoqui un ple extraordinari presencial del Consell

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar
l'alarmant dèficit de professionals d'Atenció  Primària i
acordar mesures urgents, com les aquí presentades, per al
curt i mitjà termini.

• Que els professionals jubilats que així ho desitgin puguin
romandre, almenys parcialment, en actiu.

• Que es fomenti la permanència en l'ocupació dels nostres
especialistes mitjançant concursos de mèrits.
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• Que s'estableixin contractes pont de fins a 3 anys per als
MIR que acabin la seva residència com a pas previ a
l'obtenció d'una plaça fixa.

• Que es conjugui la conciliació de la vida familiar i
professional dels especialistes amb incentius per cobrir el
demandat torn de tarda.

• Que es promogui el retorn d'aquells metges que hagin
desenvolupat la seva carrera professional en altres països
per cobrir les especialitats deficitàries.

• I que s'elabori un registre estatal d'especialistes sanitaris,
per avaluar i millorar les polítiques posades en marxa.

Palma, a 30 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 13165/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a revisió, per via d'urgència, de la Llei Orgànica
10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la
llibertat sexual (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que l'aprovació de
la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral
de la llibertat sexual, ha comportat la revisió de centenars de
sentències de condemnats per delictes sexuals i, en alguns
casos, l'excarceració d'alguns d'ells; atesa l'alarma social i la
preocupació que ha generat entre la societat, es fa necessari i
urgent que des del Parlament de les Illes Balears s'insti el
Govern d'Espanya a la modificació urgent d'aquesta llei.

El 6 de setembre passat va entrar en vigor la Llei Orgànica
10/2022, de garantia integral de la llibertat sexual. En aquesta
llei s'introdueix una substancial modificació en la qualificació
dels delictes contra la llibertat sexual, que passen a ser tots
considerats agressió sexual, quan amb anterioritat es dividien,
en funció de la seva gravetat, en abusos sexuals o agressions
sexuals.

Les penes en les quals se subsumeixen aquests fets delictius
especialment lesius per a les dones i els menors s'han vist
reduïdes per donar cabuda a delictes de menor envergadura.

Aquesta circumstància implica que molts dels condemnats
per aquest tipus de fets puguin acollir-se a una reducció de les
seves penes, a les quals s'aplica la prevalença de la norma més
favorable per al reu de l'article 2.2 del Codi Penal.

Aquesta situació és especialment greu si tenim en compte
que el Consell General del Poder Judicial, en el seu informe a
l'avantprojecte, va avisar el ministeri del que ocorreria.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder
Judicial va emetre un comunicat el 16 de novembre de 2022
exposant que “aquest Consell General del Poder Judicial, en
exercici de les competències que li atribueix l'article 599.1.12è

de la Llei Orgànica del Poder Judicial, va emetre el 25 de
febrer de 2021 el corresponent informe sobre l'avantprojecte de
Llei Orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, que va
ser aprovat per unanimitat”. I va reiterar l'indicat abans de la
seva aprovació: “L'informe, que va ser remès al prelegislador,
constatava que el quadre amb les penes contemplades en
l'avantprojecte per als delictes d'agressions sexuals tipificats en
els capítols I i II del títol VIII del Codi Penal suposava una
reducció del límit màxim d'algunes penes i concloïa que la
reducció dels límits màxims de les penes comportarà la revisió
d'aquelles condemnes en les quals s'hagin imposat les penes
màximes conforme a la legislació vigent”. A pesar que en
l'informe preceptiu es va advertir el Govern que es rebaixava la
pena al delicte de violació, el Govern va ignorar l'advertiment.

Des d'altres quatre organismes també van alertar de les
conseqüències de l'entrada en vigor d'aquest llei. El primer va
ser el Consell Fiscal, que va expressar que "resultarà
extremadament difícil la imposició de penes tan elevades en el
seu grau màxim".

El segon va ser el Consell d'Estat, que va sol·licitar millores
en el text: "La redacció és susceptible de millores que facin el
precepte més comprensible i rigorós".

El tercer va ser el Consell Econòmic i Social (CES), on van
alertar que "s'observa una certa incongruència entre els
objectius declarats de la llei i el contingut d'alguns articles".

El quart advertiment va arribar des de l'Agència de
Protecció de Dades: "No existeixen garanties específiques que
requereix el Reglament General”. No obstant això, totes elles
no van ser tingudes en compte pel Govern.

A això se suma que el text de la llei va ser aprovat en el
Consell de Govern, on es trobaven diversos jutges com
Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska.

L'entrada en vigor de la citada llei ha suposat la reducció de
desenes de sentencies. Un centenar més està en la mateixa
situació tan sols en l'Audiència Provincial de Madrid. Podem
suposar que en les altres audiències s'estigui sol·licitant la
revisió d'un nombre similar de condemnes.

A data 1 de desembre havien estat, almenys, 45 condemnats
els que s'havien vist beneficiats entre revisions de condemnes
a la baixa i sentències posteriors a la norma. I 11 persones
havien estat excarcerades.

Al Tribunal Suprem li ha arribat el primer cas perquè revisi
una sentència després de l'entrada en vigor de la Llei 10/2022.
Es tracta del conegut cas dels exjugadors de l’Arandina.

En aplicació de la nova llei la pena ha estat inferior a la que
s'hagués produït amb la norma anterior. El Tribunal Suprem
considera que es podria rebaixar la pena als condemnats per
delictes sexuals amb la nova llei, però ha d'analitzar cas a cas.

Les revisions de sentències a condemnats per delictes
sexuals, la rebaixa en les penes de presó i fins i tot ordres
d'excarceració està provocant una important alarma social entre
la població. Fins i tot la ministra portaveu del Govern
d'Espanya, Isabel Rodríguez, en una entrevista va admetre
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“l'alarma social i la preocupació” existent després de l'entrada
en vigor de la llei de garantia integral de la llibertat sexual.

El Ministeri d'Igualtat va preferir continuar elogiant la llei,
que consideren magnífica, en paraules de la delegada del
Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell. Mentre
que la ministra María Jesús Montero va anunciar el 15 de
novembre, contradient les responsables del ministeri autor de
la llei, que estan disposats a revisar el text per impedir evitar
que els condemnats de caràcter sexual vegin reduïdes les seves
penes.

Un advocat, en declaracions recollides per un mitjà de
comunicació, va afirmar que “el millor defensor del meu client
es diu Irene Montero i és ministra d'Igualtat. Ha buidat de
contingut el delicte d'abús sexual sense contemplar totes les
derivades que podia ocasionar. En aquest cas, el meu defensat
s'ha beneficiat clarament en aplicar-se la nova normativa".

El Partit Popular va sol·licitar en el Ple del Congrés dels
Diputats que el Govern de la Nació procedís a la revisió i
rectificació de la Llei de garanties de la llibertat sexual per
evitar la reducció de penes que s'estan aplicant a violadors.
Aquesta iniciativa va ser rebutjada per PSOE, Podem i per
altres partits com a ERC, PNB i EH Bildu.

D'altra banda, des de el nostre partit, sol·licitem al Govern
d'Espanya de PSOE i Podem que deixi d'insultar els jutges, que
només apliquen aquesta llei, així com que respecti la
independència judicial i la separació de poders.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la immediata revisió, per la via d'urgència, de la Llei
Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, per tal que els que
cometin delictes sexuals puguin tenir, com més aviat millor, les
mateixes penes que estaven en vigor fins a setembre de 2022,
i que s'han vist rebaixades amb l'actual regulació.

Palma, a 2 de desembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13145/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a jubilació digna, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luis Escrivá, va incloure dins la bateria de propostes per a la
Mesa del Diàleg Social una proposta per tal d’ampliar el
termini de còmput de les cotitzacions de vint-i-cinc a trenta
anys, una mesura que el Pacte de Toledo va suprimir dels seus
acords.

Aquest termini de còmput de les cotitzacions s’ha anat
augmentant en poc temps. Va començar amb una base de càlcul
dels darrers vuit anys de vida laboral, després es va passar als
quinze anys, després a una base de càlcul dels darrers
vint-i-cinc anys, i ara hi ha una proposta de reforma per tal
d’arribar als darrers trenta anys de vida laboral.

Això provoca un efecte molt clar. La immensa majoria dels
treballadors i treballadores tenen millors condicions en els
últims anys de la seva vida laboral; així, que la seva pensió
depengui dels últims anys de la seva vida laboral garanteix una
pensió més digna, mentre que si la pensió depèn d’un còmput
de temps més ampli se sumen molts més anys, que solen ser els
anys més caracteritzats per salaris més baixos i condicions més
precàries. En aquest sentit, l’ampliació de la base de càlcul de
les pensions és un enduriment de l’accés a la jubilació i és el
camí directe a empobrir als futurs pensionistes.

Finalment, cal apuntar que aquesta possible reforma no és
de consens, ni polític ni social, donat que no ha rebut l’acord de
les organitzacions sindicals ni de les organitzacions patronals.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar la proposta d’ampliació del termini de còmput de les
cotitzacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a presentar propostes sobre pensions prèviament consensuades
amb la Mesa del Diàleg Social i la resta d’agents implicats.

Palma, a 30 de novembre de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Josep Ferrà i Terrassa
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 9668/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ocupació diària mitjana de l'hostatgeria
per a familiars i acompanyants de Son Espases.

La capacitat de l’Hostatgeria gestionada per la
Concessionària de Son Espases és de 12 habitacions i sempre
s’ofereix als familiars dels pacients que acompanyen als
ingressats de Menorca, Eivissa o Formentera. L’Hospital
compta amb una altra alternativa interna i amb la derivació a
pisos de distintes associacions. Finalment, en cas que cap de les
opcions compti amb plaça, es deriva a un hotel i es reemborsa
la part estipulada del cost.

Habitualment, entre setmana l’ocupació és del 100%. A la
taula adjunta es recull la mitjana de l’ocupació diària de
l’Hostatgeria, desglossada per pacients de Menorca, Eivissa i
Formentera de la Concessionària de l’Hospital Universitari Son
Espases, corresponent als mesos de gener a setembre de 2022.

Formentera:
Gener 0,0; febrer 0,3; març 0,5; abril 0,2; maig 0,0; juny 0,3;
juliol 0,3; agost 0,0; setembre 0,5. Total: 0,2.

Eivissa: 
Gener 3,3; febrer 5,4; març 4,9; abril 4,1; maig 5,5; juny 5,2;
juliol 5,7; agost 5,7; setembre 3,9. Total: 4,9.

Menorca:
Gener 6,3; febrer 5,8; març 5,9; abril 2,4; maig 4,1; juny 4,5;
juliol 5,2; agost 5,4; setembre 5,5. Total: 10,1.

Les dades presentades de la mitjana diària de pacients s’han
calculat tenint en compte els dies totals de cada mes, per la qual
cosa s’inclou caps de setmana i festius, dies en què el nombre
d’usuaris d’hostatgeria baixa. Els mesos que l’ocupació mitjana
no supera el 90% és degut que compten amb més caps de
setmana o festius.

Això mateix passa, per exemple, el mes d’abril de 2022 que
hi ha una ocupació menor a causa dels festius corresponents a
la Setmana Santa, moment que es dóna una disminució
considerable de l’activitat quirúrgica programada, així com de
consultes i de proves diagnòstiques complexes.

S’insisteix, per tant que si es descompten aquests dies, la
situació habitual és de plena ocupació.

Palma, 8 de novembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 9738/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a implantació de la campanya de cribratge de
càncer de còlon a Menorca.

El dia 21 de setembre, el director general del Servei de
Salut, Manuel Palomino juntament amb la gerent de l’Àrea de
Salut de Menorca, Ana Trenado, varen anunciar que l’Hospital
Mateu Orfila té la infraestructura tècnica i el personal per a
realitzar el Programa amb garanties. S’ha incorporat un tercer
digestòleg al servei de digestiu.

La contractació dels recursos humans als hospitals depèn de
la pròpia gerència i en qualsevol cas, és personal del Servei de
Salut.

Des del moment que es va confirmar que l’Àrea de
Menorca disposa dels recursos, l’Oficina Tècnica del Programa
de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, dependent de
la Direcció General de Salut Pública i Participació va començar
la planificació de la formació de les oficines de farmàcia
col·laboradores, on es dispensa el col·lector per al test de sang
oculta en femta, i dels professionals dels centres de salut. A
més s’han tornat a crear i a definir els circuïts dels programa
entre tots els serveis implicats. Està previst l’enviament de les
cartes d’invitació a partir del 24 d’octubre.

La població diana a Menorca, dones i homes amb edats
compreses entre els 50 i els 69 anys és de 25.430 persones.
Seran convidats al llarg de dos anys, d’octubre de 2022 a finals
de 2024. El programa consisteix en fer-se el test amb una
periodicitat biennal.

L’Hospital Mateu Orfila ha disposat la infraestructura
tècnica i el personal per a realitzat el programa. El Servei de
Salut proveirà perquè no s’hagi de desplaçar cap persona fora
de l’illa.

Palma, 28 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 10595/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges desocupats.

Habitatges inscrits desocupats per anys i illes

Any Mallorca Menorca Eivissa Total

31/12/18 586 113 31 730

31/12/19 579 216 23 818

31/12/20 747 216 44 1.007

31/12/21 643 105 28 776

18/10/22 574 118 29 721

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-175.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-175.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=18
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Palma, 9 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 10645/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost total del
projecte de reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma.

Pressupost d’adequació i reforma dels espais exteriors:
• Projecte d’urbanització del recinte de l’Hospital Psiquiàtric:

5.610.556,58€

Pressupost d’adequació i reforma dels espais interiors:
• Reforma de l’edifici Alfàbia, d’estada llarga: 1.578.327,55€
• Edifici Lluerna: 1.296.244,13€
• Climatització de Psicogeriatria: 522.960,77€
• Reforma del Club Social: 219.460,69€

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 10646/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a eliminació d'arbres
per la reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma.

Qualsevol acció en l’arbrat de recinte de l’Hospital
Psiquiàtric és competència i responsabilitat del Servei de Salut,
segons la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palma, a qui es va fer una consulta telefònica al respecte d’això
la primera setmana de juliol de 2022.

Qualsevol acció de retirar arbres queda emparada dins de la
concessió de la llicència i no requereix cap tràmit específic al
respecte.

El projecte d’urbanització del recinte proposa, en conjunt,
un augment de la massa arbòria i la substitució de certes
espècies per vegetació autòctona mes resilient i eficient.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 10664/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de l'Ibsalut fora de la
seva àrea de salut.

A la Llei 19/2019, de 30 de desembre, dels Pressuposts
Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, es va modificar (a la disposició final vint-i-una) les

tarifes compensatòries per desplaçaments dels usuaris del
servei de salut de les Illes Balears. BOIB núm. 175, de 31 de
desembre del 2019.
File:///H:escrit/13065.pdf

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 10667/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions per
desplaçaments als usuaris i acompanyants que reben
assistència sanitària fora de la seva àrea de salut.

El darrer any d’actualització de les compensacions va ser el
2020, aprovada a la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
Pressuposts Generals de la CAIB (BOIB núm. 175), la
disposició final vint-i-una.

Transport terrestre:
20,00€ per trajecte per desplaçaments entre illes.
25,00€ per trajecte per desplaçaments fora de la CAIB.

En el supòsit que el centre assistencial estigui ubicat en una
província diferent de la de l’estació marítima o de l’aeroport de
destinació i faci falta emprar un transport terrestre per
arribar-hi, a més de les quantitats establertes, una quantitat
màxima equivalent al cost del transport ferroviari en segona
classe o al cost de l’autobús, encara que el pacient hagi optat
per emprar un altre mitjà de locomoció. En aquest cas,
s’abonarà la més petita de les quantitats anteriors.

Dietes:
a) 20,00€ per persona i dia en concepte de dieta
b) Quan s’hagi autoritzat la compensació per pernocta,
s’abonaran 10,00€ en concepte de mitja pensió.

En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest
import es destinarà només a l’acompanyant.

Pernocta:
a) Es compensarà fins un màxim de 60,00€ per persona i nit
en concepte de pernocta i mitja pensió, pel pacient i
l’acompanyant autoritzat. No s’aplicarà la compensació al
pacient i roman hospitalitzat.

Desplaçaments des de Formentera a Eivissa:
a) Transport terrestre: 15,00€
b) Dieta: 20,00€ o bé, 10,00€ en concepte de mitja dieta, en
cas que correspongui la compensació per pernocta.
c) Pernocta: Es compensarà fins un màxim de 60,00€ per
persona i nit en concepte de pernocta i mitja pensió, pel
pacient i l’acompanyant autoritzat. No s’aplicarà la
compensació al pacient si roman hospitalitzat.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=19
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Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 10668/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers
davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (1).

Al Pla General de Ports de les Illes Balears, actualment en
tramitació, està inclosa una actuació que consisteix en
l’ampliació del mirall d’aigua de la zona II del Port de
Ciutadella per tal que la zona on podrien fondejar aquest tipus
d’embarcacions estigui inclosa en àrea portuària. Aquesta
actuació en tot cas haurà de dur la tramitació ambiental en cas
que sigui necessària i depèn del vistiplau del Ministeri, ja que
ara no és zona portuària.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 10680/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a treballadors per categories de què
disposa l'SFM.

2022
Administració 27(inclòs el director gerent)
Auxiliar Operacions 2
Cap de maquinistes 3
Gestor Estacions 28
Interventor 18
Inspector operacions 9
Maquinista principal 69
Operador tarifari 1
SSTT 1
Taller 4
Total 170 

2021
Administració 24
Auxiliar Operacions 2
Cap de maquinistes 4
Gestor Estacions 33
Interventor 23
Inspector operacions 9
Maquinista principal 72
Operador tarifari 1
SSTT 3
Taller 4
Total 175 

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 11371/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a desglossament del
pressupost total del projecte de reforma de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma.

Pressupost d’adequació i reforma dels espais exteriors:
• Projecte d’urbanització del recinte de l’Hospital Psiquiàtric:

5.610.556,58€

Pressupost d’adequació i reforma dels espais interiors:
• Reforma de l’edifici Alfàbia, d’estada llarga: 1.578.327,55€
• Edifici Lluerna: 1.296.244,13€
• Climatització de Psicogeriatria: 522.960,77€
• Reforma del Club Social: 219.460,69€

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11431/22, presentada per la
diputada maría Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abocaments de residus
carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (1).

El 18 de setembre el Consorci de Residus i Energia de
Menorca, per correu electrònic, ens comunica que ha detectat
una incidència en la cel·la 2 en relació a l’abocament de restes
animals.

La CMAIB una vegada que té coneixement del possible
funcionament incorrecte del procés de funcionament de
l’abocador des Milà en relació amb l’abocament de restes
d’animals, duu a terme una inspecció in situ en data 6 d’octubre
de 2022 a les instal·lacions, acompanyats de tècnic de la
Direcció General de Residus.

S’aixeca acta, en la que no es fa constar cap funcionament
anòmal, i es requereix al Consorci tota la documentació en
relació amb la investigació oberta, així com el protocol
d’incidències de l’abocador, a fi d’aclarir l’episodi objecte
d’investigació.

El Consorci remet documentació amb anterioritat a la
inspecció (en data 28/9/22), tot i que arriba a la CMAIB amb
posterioritat a la inspecció, en data 11/10/22) i després del
requeriment arriba més documentació complementària en dates
18 i 28/10/22.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 11432/22, presentada per la
diputada maría Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abocaments de residus
carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (2).

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ens ha
comunicat el protocol de control que duu actualment i així
mateix ens ha comunicat que estudien implantar nous controls
(com la instal·lació de càmeres) i millorar els existents, però,
en tot cas, segons els resultats de les investigacions, es valorarà
si cal introduir d’altres mesures.

Per altra banda, s’està treballant en l’adaptació de
l’Autorització Ambiental Integrada de què disposa la planta de
Milà al Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, el qual
afecta als residus admissibles en abocadors (inclosos per tant
les restes d’animals).

D’acord amb la disposició transitòria única de l’esmentat
RD, els titulars dels abocadors existents han de sol·licitar
revisió de la seva autorització en el termini de dotze mesos des
de l’entrada en vigor del RD. Una vegada sol·licitada la revisió,
l’autoritat competent haurà de resoldre en el termini de
trenta-sis mesos.

La sol·licitud de la UTE Es Milà es va tramitar en termini
(11/3/21) i actualment estan sol·licitats tots els informes de les
administracions competents per tal de complir el termini de 3
anys d’adaptació. Aquesta adaptació afectarà previsiblement a
la regulació de l’abocament de restes d’origen animal. S’espera
que en els propers mesos, el Ministeri desenvolupi el RD per
clarificar els materials que es poden dur a abocador i en quines
condicions.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 13146/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports, davant el
Ple de la cambra, sobre les informacions publicades a
mitjans de comunicació d'àmbit local sobre l'informe del
Parlament Europeu que reclama protocols d'acció "clars"
i assenyala "encobriments polítics" i reclama que es
dirimeixi qualsevol responsabilitat a nivell polític.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, conformement amb els articles 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 (atesa l'alarma social
generada) de la consellera d'Afers Socials i Esports, 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 5 de desembre 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. 13133, 13135 i 13119/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares; Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos; i Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a adoctrinament ideològic
i polític en els centres educatius de Balears, a impost als
habitatges buits, i a signatura dels convenis per a la gratuïtat de
l'educació 2-3 anys; per les preguntes RGE núm. 13150, 13163
i 13166/22, relatives a informe del Parlament Europeu sobre les
menors tutelades, a situació dels metges d'Atenció Primària i
anunci de convocatòria de vaga i a recomanacions de l'informe
definitiu aprovat per la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu sobre l'explotació sexual de menors tutelats,
respectivament.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de període extraordinari de sessions des de

dia 1 dins a dia 31 de gener de 2023 per tal que es puguin
dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca,
dels projectes de llei RGE núm. 4877/22, 5349/22, 5671/22,
11825/22 i 5691/22; i de la Proposició de llei RGE núm.
4156/22 (escrit RGE núm. 13153/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, conformement amb l’establert als
articles 71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per 12 diputats i diputades de la cambra,
adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca
i Unidas Podemos, mitjançant el qual se sol·licita l'habilitació
d'un període extraordinari de sessions des de dia 1 fins a dia
31 de gener de 2023, per tal de procedir a la tramitació de les
iniciatives que es relacionen a continuació, i acorda de sotmetre
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a la consideració de la Junta de Portaveus la inclusió de
l'adopció d'acord sobre aquest assumpte a l'ordre del dia d'una
sessió plenària abans que finalitzi el present període de
sessions:
• Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la

transformació global.
• Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i

l'esport de les Illes Balears.
• 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.

• Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals
d'impuls comercial de les Illes Balears.

• Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret
llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions de caràcter
econòmic de les Illes Balears.

• Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva
de Biosfera.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei

d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 11820/21,
rectificada amb l'escrit RGE núm. 11965/21, de benestar
per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra la proposició de llei esmentada a l'enunciat,
d'acord amb l'establert a l'article 139.6 del Reglament de la
cambra, n'ordena la publicació en el BOPIB i en el BOIB així
com la d’anuncis en mitjans de difusió general. 

Igualment, la Mesa acorda d'obrir un termini de 15 dies
(que finalitzarà dia 4 de gener de 2023) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i, seguidament, d'obrir
el termini perquè s'hi puguin presentar esmenes davant la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, que serà de 15
dies (que finalitzarà dia 24 de gener de 2023).

A més, atès que aquesta proposició es declara no exempta
de la tramitació del procediment de participació ciutadana
previst al títol XIV del Reglament del Parlament. Consultats els
diferents grups parlamentaris a la sessió de la Junta de
Portaveus del mateix dia 5 de desembre de 2022, el
procediment de participació ciutadana no aconsegueix la
unanimitat de tots els grups, per la qual cosa no s'hi aplica
aquesta tramitació.

Igualment, s’ordena obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d’Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d’esmenes fins que acabi el termini de
presentació d’esmenes ja esmentat, és a dir fins a dia 24 de
gener de 2023.

Finalment, s’acorda de trametre la proposició de llei
esmentada a la Comissió General de Consells Insulars de
composició paritària Parlament-Consells Insulars,
conformement amb l’article 8.1.d) del seu reglament, per tal
que, si escau, s’hi pugui posicionar, mitjançant un acord, de
caràcter no vinculant.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm.
11820/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13177/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 104 del Reglament de la cambra,
acorda que el termini de presentació d'esmenes a la proposició
de llei esmentada, de benestar per a les generacions presents i
futures de les Illes Balears finalitzi el proper dia 2 de febrer de
2023.

Palma, a 5 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

Interpel·lació RGE núm. 7134/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13181/22, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa a factor
d'insularitat, sigui tramitada per aquest procediment.

Motivació del procediment d'urgència: davant l'imminent debat
i votació en el Ple del Parlament dels pressuposts generals de
la CAIB per a 2023, convé que el Govern clarifiqui quins són
els criteris que s0han de seguir per assignar l'import del factor
d'insularitat als diferents projectes anunciats.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 10645/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost total del projecte de reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma.
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