
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  16 de desembre de 2022 X legislatura Núm. 185  

SUMARI

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 4483/22, relativa a impulsar la incorporació de la dona emprenedora dins el sector primari. 10277

B) RGE núm. 6945/22, relativa a reducció energètica adaptada a la realitat de les Illes Balears. 10277

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 6945/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
reducció energètica adaptada a la realitat de les Illes Balears. 10277

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 13179/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup de treball per
donar compliment del punt novè de la Moció RGE núm. 2060/2022. 10277

B) RGE núm. 13185/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitacions al REB
per la regla de minimis. 10278



10270 BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022

C) RGE núm. 13186/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitacions a la
reserva per a inversions a Balears i les bonificacions per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres. 10278

D) RGE núm. 13187/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia de les
mesures fiscals del REB que beneficiaran els sectors productius i l'economia de les Balears després d'aplicar les reduccions i limitacions
de la regla de minimis. 10278

E) RGE núm. 13188/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
l'impacte de la regla de minimis. 10278

F) RGE núm. 13189/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del
reglament de la regla de minimis (1). 10278

G) RGE núm. 13190/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del
reglament de la regla de minimis (2). 10279

H) RGE núm. 13193/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels
criteris de valoració de l'atur (1). 10279

I) RGE núm. 13194/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels
criteris de valoració de l'atur (2). 10279

J) RGE núm. 13195/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels
criteris de valoració de l'atur (3). 10279

K) RGE núm. 13196/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels
criteris de valoració de l'atur (4). 10279

L) RGE núm. 13197/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels
criteris de valoració de l'atur (5). 10279

M) RGE núm. 13232/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Xarc a Santa Eulària des Riu. 10279

N) RGE núm. 13233/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu. 10280

O) RGE núm. 13234/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany. 10280

P) RGE núm. 13235/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany. 10280

Q) RGE núm. 13236/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Algarb de Sant Jordi. 10280

R) RGE núm. 13237/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Santa Maria d'Eivissa. 10280

S) RGE núm. 13238/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona d'Eivissa. 10281

T) RGE núm. 13239/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Isidor Macabich d'Eivissa. 10281

U) RGE núm. 13240/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç. 10281

V) RGE núm. 13241/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut de Sant Agustí des Vedrà. 10281

W) RGE núm. 13242/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022
al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'Escola d'Art d'Eivissa. 10281



BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022 10271

X) RGE núm. 13243/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Xarc de Santa Eulària des Riu. 10281

Y) RGE núm. 13244/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu.

10282

Z) RGE núm. 13245/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany.

10282

AA) RGE núm. 13246/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sa Serra de Sant Antoni de Portmany.

10282

AB) RGE núm. 13247/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Algarb de Sant Jordi. 10282

AC) RGE núm. 13248/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Santa Maria d'Eivissa. 10282

AD) RGE núm. 13249/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona d'Eivissa. 10282

AE) RGE núm. 13250/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Isidor Macabich d'Eivissa. 10283

AF) RGE núm. 13251/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç. 10283

AG) RGE núm. 13252/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sant Agustí de Sant Agustí des Vedrà.

10283

AH) RGE núm. 13253/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que
es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'Escola d'Arts d'Eivissa. 10283

AI) RGE núm. 13255/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a imports que reben
les navilieres Eivissa-Formentera del Govern de les Illes Balears. 10283

AJ) RGE núm. 13304/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones nomenades i
contractades amb parentesc amb l'actual director general del Servei de Salut indicant si han rebut productivitat. 10284

AK) RGE núm. 13306/22, del diputat Juan Manuel Gómez  i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions
des del Govern de les Illes Balears en matèria de promoció d'hàbits saludables i prevenció del càncer, durant l'exercici 2022.

10284

AL) RGE núm. 13307/22, del diputat Juan Manuel Gómez  i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a detecció precoç
del càncer de cèrvix (1). 10284

AM) RGE núm. 13308/22, del diputat Juan Manuel Gómez  i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a detecció precoç
del càncer de cèrvix (2). 10284

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 13208/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsió de conseqüències
en el sector industrial de les alteracions en el turístic. 10285

B) RGE núm. 13209/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitud de
celebració d'un ple monogràfic sobre els reptes i problemes a què s'enfronten els joves de les Illes Balears. 10285

C) RGE núm. 13210/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
transferència de costes i litoral. 10285



10272 BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022

D) RGE núm. 13211/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a polítiques per evitar el tancament de comerços. 10285

E) RGE núm. 13212/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup d'estudi per
limitar la compra i la venda d'habitatges a estrangers com a nova excusa del Govern per no construir més habitatge social. 10285

F) RGE núm. 13216/22, de la diputada Patrícia Fons i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió temporal d'immobles
de grans tenidors prevista a la Llei d'habitatge. 10286

G) RGE núm. 13217/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retard del Govern de l'Estat per
respondre la proposta d'OSP entre Menorca i Barcelona. 10286

H) RGE núm. 13218/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament
ideològic i polític en els centres educatius de Balears. 10286

I) RGE núm. 13219/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment
d'intents de suïcidi i d'autolesions entre els joves. 10286

J) RGE núm. 13220/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
del Codi Penal. 10286

K) RGE núm. 13221/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
conseqüències en el sector industrial de les alteracions en el turístic. 10286

L) RGE núm. 13222/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge HPO de Son
Busquets. 10287

M) RGE núm. 13223/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la línia
COVID-19 per a dones autònomes embarassades. 10287

N) RGE núm. 13224/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per absorbir
l'increment d'usuaris del tren. 10287

O) RGE núm. 13225/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició dels escars
del Port des Canonge. 10287

P) RGE núm. 13226/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'estabilització del Servei de Salut. 10287

Q) RGE núm. 13227/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del cost
de la vida. 10287

R) RGE núm. 13228/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a un habitatge per part
dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes. 10288

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

A) RGE núm. 13214/22, del Sr. Moritz Werner Casero, relativa a topònim oficial de l'illa d'Eivissa. 10288

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 13203/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat.
10288

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 11401/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de l'accessibilitat per a les persones en situació de discapacitat. 10289

B) A la Pregunta RGE núm. 17604/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
control dels passatgers internacionals provinents de països qualificats com de "zones calentes de la COVID-19" a l'aeroport de Son Sant
Joan. 10290



BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022 10273

C) A la Pregunta RGE núm. 7650/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de
la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el conveni de carreteres. 10290

D) A la Pregunta RGE núm. 258/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
per impulsar la formació professional per a l'ocupació a Calvià. 10290

E) A la Pregunta RGE núm. 259/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls
de la substitució als hotels de llits normals per llits ergonòmics. 10290

F) A la Pregunta RGE núm. 402/22, del diputat Març Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions a la xarxa ferroviària. 10290

G) A la Pregunta RGE núm. 4764/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre
Menorca i València entre gener i abril de 2021. 10291

H) A les Preguntes RGE núm. 4780 i 4781/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a possible encariment del transport aeri i marítim (I i II). 10291

I) A la Pregunta RGE núm. 4782/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (III). 10292

J) A la Pregunta RGE núm. 4783/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (IV). 10292

K) A la Pregunta RGE núm. 4923/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball
encarregat d'elaborar l'informe previ al punt novè de la Moció RGE núm. 2060/22, relativa a política en matèria d'habitatge. 10293

L) A la Pregunta RGE núm. 4938/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestions per tal que Balears quedi exempta de l'impost mediambiental al transport aeri i marítim. 10293

M) A la Pregunta RGE núm. 5474/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adequació del
Programa anual d'estadística de 2021 amb el que estableix l'article 18.3 de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes
Balears. 10294

N) A la Pregunta RGE núm. 6759/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del
metro al Parc Bit. 10294

O) A les Preguntes RGE núm. 7293 i 7294/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a responsables lingüístics de zona al sistema sanitari i funcions. 10294

P) A la Pregunta RGE núm. 7525/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'aparcaments dissuasius creats a les estacions de tren entre 2019 i 2022. 10295

Q) A la Pregunta RGE núm. 7527/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuacions planificades per augmentar el nombre de vagons de trens. 10295

R) A la Pregunta RGE núm. 7668/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recanvis a SFM.
10295

S) A la Pregunta RGE núm. 7669/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a circulació
d'unitats de metro per a trajectes Palma-Inca i Palma-Sa Pobla. 10295

T) A la Pregunta RGE núm. 7670/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en els
trens Inca-Palma. 10295

U) A la Pregunta RGE núm. 7671/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada d'unitats
per avaria en activar-se els frens d'emergència. 10295

V) A la Pregunta RGE núm. 7672/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de
destinacions de trens i retards. 10296

W) A la Pregunta RGE núm. 8430/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a treballs amb el
Ministeri de Transports amb la declaració de l'OSP a la ruta Menorca-Barcelona. 10296



10274 BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022

X) A la Pregunta RGE núm. 8549/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de Ports
IB a l'estació marítima de Ciutadella. 10296

Y) A la Pregunta RGE núm. 8551/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació límit
del personal de l'estació marítima de Ciutadella i Port d'Alcúdia. 10296

Z) A la Pregunta RGE núm. 8569/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisicions
d'habitatges resultants de la consecució d'acords de compensació i dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge
habitual i compres d'habitatges que tenguin com a causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de retornar el préstec
hipotecari. 10296

AA) A la Pregunta RGE núm. 8571/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del
dret de tanteig i retracte previst a l'article 26 ter de la Llei 5/2018. 10297

AB) A la Pregunta RGE núm. 8572/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del
dret de tanteig i retracte previst a l'article 26 quater de la Llei 5/2018. 10297

AC) A la Pregunta RGE núm. 8574/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del
dret de tanteig i retracte en transmissions d'habitatge protegit (article 75 quater de la Llei 5/2018). 10297

AD) A la Pregunta RGE núm. 8579/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments
de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores dels serveis d'aigua, gas, electricitat o telecomunicacions durant l'any
2021. 10297

AE) A la Pregunta RGE núm. 8580/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments
de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores durant el primer semestre de l'any 2022. 10297

AF) A la Pregunta RGE núm. 8584/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords o
convenis de col·laboració subscrits per dotar de Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics. 10297

AG) A la Pregunta RGE núm. 8589/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formalització
en escriptura pública de l'adquisició d'habitatges de protecció pública. 10298

AH) A la Pregunta RGE núm. 8590/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegació
d'inscripció dels títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública. 10298

AI) A la Pregunta RGE núm. 8593/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques per
garantir el drets a l'habitatge finançades amb l'import com a conseqüència de les multes imposades per l'aplicació de la Llei 5/2018.  

10298

AJ) A la Pregunta RGE núm. 9828/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a comprovacions del
servei de vigilància de posidònia a Menorca 2022. 10298

AK) A la Pregunta RGE núm. 9829/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions
fondejades sobre posidònia a Menorca, 2022. 10298

AL) A la Pregunta RGE núm. 9830/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions
fondejades sobre posidònia que ha fet moure el servei de vigilància de Menorca, 2022. 10298

AM) A la Pregunta RGE núm. 9831/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors iniciats pel servei de vigilància a Menorca, 2022. 10298

AN) A la Pregunta RGE núm. 9883/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vehicles elèctrics de la xarxa d'autocars del TIB. 10299

AO) A la Pregunta RGE núm. 10564/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició
d'habitatges de grans tenidors. 10299

AP) A la Pregunta RGE núm. 10570/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a existència d'informe sobre funcionaris interins d'FP sense titulació exclosos de la borsa d'aspirants a funcionaris interins
docents. 10299

AQ) A la Pregunta RGE núm. 10586/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudi d'alternatives de traçat i mode de transport de la línia Artà-Cala Rajada. 10299
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AR) A la Pregunta RGE núm. 10588/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb l'article 18 de la Llei d'habitatge. 10299

AS) A la Pregunta RGE núm. 10590/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge (1). 10300

AT) A la Pregunta RGE núm. 10591/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge (2). 10300

AU) A la Pregunta RGE núm. 10667/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçament als usuaris i acompanyants que reben assistència sanitària fora de la seva àrea de salut. 10300

AV) A la Pregunta RGE núm. 10669/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (2). 10300

AW) A la Pregunta RGE núm. 10670/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (3). 10301

AX) A la Pregunta RGE núm. 10671/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (4). 10301

AY) A la Pregunta RGE núm. 10672/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (5). 10301

AZ) A la Pregunta RGE núm. 10673/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (6). 10301

BA) A la Pregunta RGE núm. 10677/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients en llista d'espera per a intervenció quirúrgica preferent a dia 21 d'octubre de 2022. 10301

BB) A la Pregunta RGE núm. 10678/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients en llista d'espera en consultes a data 21 d'octubre de 2022. 10301

BC) A la Pregunta RGE núm. 10684/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a partides dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB IB3 per a 2023. 10301

BD) A la Pregunta RGE núm. 10687/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a actuacions des de la Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per reduir la demora a les llistes
d'espera de pacients als hospitals comarcals de Manacor i d'Inca. 10302

BE) A la Pregunta RGE núm. 10688/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a reincorporació a l’activitat del Servei de Salut de les Illes Balears, de facultatius (metges) i professionals d’infermeria que han estat
en situació personal/laboral de prejubilació o jubilació concedida. 10302

BF) A la Pregunta RGE núm. 11368/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a premis Senalla (I). 10302

BG) A la Pregunta RGE núm. 11369/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a premis Senalla (II). 10302

BH) A la Pregunta RGE núm. 11370/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a premis Senalla (II). 10302

BI) A la Pregunta RGE núm. 11433/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (3). 10303

BJ) A la Pregunta RGE núm. 11434/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (4). 10303

BK) A la Pregunta RGE núm. 11440/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del sector ramader. 10304

BL) A la Pregunta RGE núm. 11441/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concreció de mesures i aplicació del REB per salvar el sector agrícola ramader. 10304
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BM) A la Pregunta RGE núm. 11577/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a patins i
bicicletes a les andanes (2). 10304

3.17. INFORMACIÓ

A) Habilitació des del dia 1 al 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). 10304
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4483/22,
relativa a impulsar la incorporació de la dona emprenedora
dins el sector primari, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar noves actuacions amb perspectiva
de gènere i a promocionar i donar suport a més iniciatives
per a la promoció de la inserció de la dona al sector primari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport amb mesures concretes a
projectes d’emprenedoria femenina del sector primari,
encara que poden ser extensives a altres sectors econòmics
que siguin capaços de generar activitat econòmica amb
aprofitament dels recursos del territori balear i la iniciativa
i el talent de les dones que vulguin incorporar-se al món
laboral com a emprenedores.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6945/22,
relativa a reducció energètica adaptada a la realitat de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, un cop  escoltats els sectors afectats, emetre
instrucció, resolució o similar que aclareixi degudament
l’aplicació del Reial decret llei 14/2022, entre altres,
establint les temperatures a què s’han d’ajustar els diversos
negocis o el règim sancionador aplicable.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un impuls més decidit a les polítiques
d’estalvi energètic, eficiència energètica i generació amb

energies renovables, apostant de forma decidida i amb la
màxima rapidesa possible per la instal·lació de parcs eòlics
marins com a política estratègica de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de novembre de 2022, rebutjà el Punt 1 de
la Proposició no de llei RGE núm. 6945/22, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
reducció energètica adaptada a la realitat de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 14 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de desembre
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13179/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup
de treball per donar compliment del punt novè de la Moció
RGE núm. 2060/2022.

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

El passat 1 de desembre el Govern de les Illes Balears va
registrar un escrit al Parlament (RGE núm. 13154/22) en el

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-157.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=33
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qual s'informava de la constitució del grup de treball per donar
compliment del punt novè de la Moció RGE núm. 2060/22,
aprovada el mes de març pel Ple del Parlament. Sobre aquest
grup de treball es formulen les següents qüestions:

Quina és la composició del grup de treball esmentat?

Quin és el calendari de treball del grup de treball esmentat?

Palma, a 5 de desembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 13185/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
limitacions al REB per la regla de minimis.

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 fet que
les mesures fiscals del REB aprovat el febrer de 2019 (RDL
4/2019, de 22 de febrer) previstes a la Llei de pressupostos
generals de l'Estat de 2023 estiguin sotmeses i limitades per
l'aplicació dels reglaments de la UE sobre ajudes d'estat (regla
de minimis)? 

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

C)
RGE núm. 13186/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
limitacions a la reserva per a inversions a Balears i les
bonificacions per a empreses industrials, agrícoles,
ramaderes i pesqueres.

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.

Les mesures fiscals del REB aprovat el febrer de 2019
(RDL 4/2019, de 22 de febrer) previstes a la Llei de
pressupostos generals de l'Estat de 2023 estan sotmeses i
limitades per l'aplicació dels reglaments de la UE sobre ajudes
d'estat (regla de minimis).

Com afecten aquestes limitacions a la reserva per a
inversions a Balears i les bonificacions per a empreses
industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres? 

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 13187/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantia de les mesures fiscals del REB que beneficiaran els
sectors productius i l'economia de les Balears després
d'aplicar les reduccions i limitacions de la regla de minimis.

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 calculat el Govern de les Illes Balears la quantia de les
mesures fiscals del REB que beneficiaran els sectors productius
i l'economia de les Balears després d'aplicar les reduccions i
limitacions de la regla de minimis?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 13188/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de l'impacte de la regla de minimis.

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 i gestions ha dut a terme el Govern de les
Illes Balears per reduir l'impacte d'aquestes limitacions de la
regla de minimis?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 13189/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del reglament de la regla de minimis (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.

Ja ha demanat el Govern de les Illes Balears la modificació
del reglament de la regla de minimis per aconseguir un règim
específic per a les Illes Balears i les illes de la Mediterrània de
la UE que no són ultraperifèriques ni continentals?

A qui ha demanat i quan ha demanat el Govern de les Illes
Balears aquesta modificació?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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G)
RGE núm. 13190/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del reglament de la regla de minimis (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.

Ha demanat el Govern de les Illes Balears el suport del
Govern d'Espanya a la modificació del reglament de la regla de
minimis per aconseguir un règim específic per a les Illes
Balears i les illes de la Mediterrània de la UE que no són
ultraperifèriques ni continentals?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 13193/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alteració dels criteris de valoració de l'atur (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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears dels canvis
que ha introduït la reforma laboral que va entrar en vigor el
passat mes d'abril en alterar els criteris de valoració de l'atur?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 13194/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alteració dels criteris de valoració de l'atur (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.

Comparteix el Govern de les Illes aquests canvis que
eliminen de  les llistes oficials d'atur els treballadors amb
contractes fixos discontinus, tot i acabar el seu període
d'activitat laboral i rebre subsidis o prestacions per atur?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 13195/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alteració dels criteris de valoració de l'atur (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.

Com explica el Govern de les Illes Balears que l'illa de
Menorca, respecte del mes d'agost, ha perdut 9.200 altes a la
Seguretat Social, però segons les dades oficials l'atur ha baixat?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 13196/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alteració dels criteris de valoració de l'atur (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.

Considera el Govern de les Illes Balears que aquests nous
criteris de valoració de l'atur reflecteixen la realitat del mercat
laboral de les Illes Balears?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 13197/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alteració dels criteris de valoració de l'atur (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.

Considera el Govern de les Illes Balears que cal revisar
aquests criteris de valoració de les dades d'atur?

Palma, a 5 de desembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 13232/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Xarc 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



10280 BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Xarc de Santa Eulària des Riu?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

N)
RGE núm. 13233/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó del Rei 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.

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des
Riu?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

O)
RGE núm. 13234/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant
Antoni de Portmany.

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni
de Portmany?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

P)
RGE núm. 13235/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant
Antoni de Portmany.

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sa Serra de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

Q)
RGE núm. 13236/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Algarb de Sant Jordi.

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Algarb de Sant Jordi?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

R)
RGE núm. 13237/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Santa Maria 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.

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Santa Maria d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
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S)
RGE núm. 13238/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona 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.

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

T)
RGE núm. 13239/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Isidor Macabich 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.

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Isidor Macabich d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

U)
RGE núm. 13240/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç.

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

V)
RGE núm. 13241/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut de Sant Agustí des Vedrà.

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

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut de Sant Agustí des Vedrà?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

W)
RGE núm. 13242/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'Escola d'Art 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.

Quina quantitat pressupostària ha destinat la Conselleria
d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2022 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'Escola d'Art d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

X)
RGE núm. 13243/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Xarc 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Xarc de Santa Eulària des Riu?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres
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Y)
RGE núm. 13244/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Quartó del Rei 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des
Riu?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

Z)
RGE núm. 13245/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany.

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

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni
de Portmany?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AA)
RGE núm. 13246/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Sa Serra de Sant Antoni de Portmany.

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

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sa Serra de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AB)
RGE núm. 13247/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Algarb de Sant Jordi.

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

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Algarb de Sant Jordi?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AC)
RGE núm. 13248/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Santa Maria 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Santa Maria d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AD)
RGE núm. 13249/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Sa Blanca Dona 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
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les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AE)
RGE núm. 13250/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Isidor Macabich 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Isidor Macabich d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AF)
RGE núm. 13251/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Balàfia de Sant Llorenç.

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

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AG)
RGE núm. 13252/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut
Sant Agustí de Sant Agustí des Vedrà.

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

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'institut Sant Agustí de Sant Agustí des
Vedrà?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AH)
RGE núm. 13253/22, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
pressupostària que es pensa destinar el 2023 al
manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'Escola
d'Arts 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.

Quina quantitat pressupostària ha previst destinar la
Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears l'any 2023 al manteniment i l'adequació de les
instal·lacions de l'Escola d'Arts d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Vicente Marí i Torres

AI)
RGE núm. 13255/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
imports que reben les navilieres Eivissa-Formentera del
Govern de les Illes Balears.

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.

1. L'any 2022, des de gener fins al 30 de novembre, quins
imports han rebut les navilieres que realitzen el servei entre
Eivissa i Formentera per part del Govern de les Illes Balears?

2. L'any 2021, quins imports han rebut les navilieres que
realitzen entre Eivissa i Formentera per part del Govern de les
Illes Balears?

Es prega informació detallada per mesos, imports i
concepte.

Palma, a 9 de desembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas  i Guerrero
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AJ)
RGE núm. 13304/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
nomenades i contractades amb parentesc amb l'actual
director general del Servei de Salut indicant si han rebut
productivitat.

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.

Ateses les respostes rebudes a les Preguntes RGE núm.
11652/2022 i 11653/2022, i atès que la informació sol·licitada
pel diputat sotasignat s'emmarca en els articles 171 i següents
que el Reglament del Parlament preveu per al millor
compliment de les funcions parlamentàries, especialment la
funció de control, el diputat sotasignat sol·licita que, un cop
fetes les consultes amb l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades, li sigui tramesa la resposta a les preguntes formulades
en els escrits esmentats i que torna a reproduir aquí:

- Quines persones han acceptat un nomenament del Servei de
Salut com a personal estatutari o han subscrit un contracte
laboral amb una empresa dependent o relacionada, des de l'any
2016, mantenint qualsevol vincle matrimonial o parentesc de
consanguinitat dins del tercer grau, o d’afinitat dins del segon,
o una situació de fet assimilable, amb l'actual director general
del Servei de Salut?

Indicau nom, cognoms, tipus de nomenament, categoria,
data d'inici del nomenament i data de finalització, persona que
ha signat el contracte o el nomenament en representació del
Servei de Salut i delegació o funció en virtut de la qual signa.

- Quines persones contractades per la Conselleria de Salut, el
Servei de Salut o qualsevol altre ens instrumental dependent o
relacionat, han rebut qualsevol tipus de productivitat variable,
des de l'any 2016, mantenint qualsevol vincle matrimonial, o
parentesc de consanguinitat dins del tercer grau, o d’afinitat
dins del segon, o una situació de fet assimilable, amb l'actual
director general del Servei de Salut?

Indicau nom, cognoms, motiu de la productivitat, categoria,
mesos i quantitat mensual, persona responsable jeràrquicament
que ha avalat la productivitat, els professionals que hagin rebut
productivitat per realitzar les mateixes funcions i els
professionals als quals se'ls hagi ofert aquesta possibilitat.

Palma, a 14 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

AK)
RGE núm. 13306/22, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears en matèria de
promoció d'hàbits saludables i prevenció del càncer, durant
l'exercici 2022.

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

Se sol·licita la informació de les actuacions i les campanyes
en tots els àmbits (població en general, àrees de salut, mitjans
de comunicació...) realitzades durant el 2022 des dels
departaments del Govern, així com el pressupost destinat,
envers la promoció d'hàbits saludables i la prevenció dels
diferents tipus de càncer.

Palma, a 14 de desembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 13307/22, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
detecció precoç del càncer de cèrvix (1).

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

El càncer de cèrvix es pot evitar mitjançant un programa de
cribratge poblacional a totes les dones segon els criteris etaris
de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut
(de 25 a 65 anys). A les Illes Balears (segons informen les
entitats de lluita contra el càncer) no s'ha posat en marxa un
programa de cribratge poblacional d'aquest càncer.

Quines actuacions ha duit a terme el Servei de Salut de les
Illes Balears, o qualsevol altre departament de la Conselleria de
Salut i Consum, per a la prevenció i la detecció del càncer de
cèrvix en les dones residents a les Illes Balears?

Quin és el nombre de dones diagnosticades amb càncer de
cèrvix a les Illes Balears durant els anys 2015 a 2022? (Se
sol·licita detall per any i àrea de salut).

Palma, a 14 de desembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 13308/22, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
detecció precoç del càncer de cèrvix (2).

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

Té previst el Govern de les Illes Balears posar en marxa un
programa de cribratge poblacional per al càncer de cèrvix per
garantir que les dones de les Illes Balears en edat de població
diana puguin ser usuàries d'estratègies de prevenció i detecció
d'aquesta patologia a través del Servei públic de Salut?

Si és així, quan ho implementarà?

Palma, a 14 de desembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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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 16 de desembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13208/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsió de
conseqüències en el sector industrial de les alteracions en el
turístic.

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, disposa la nostra direcció general d'Indústria
d'algun tipus de previsió sobre les possibles conseqüències
d'una disminució de l'afluència turística en la comercialització
de la nostra producció industrial?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

B)
RGE núm. 13209/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitud de celebració d'un ple monogràfic sobre els
reptes i problemes a què s'enfronten els joves de les Illes
Balears.

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

Sra. Armengol, votaran a favor de la nostra iniciativa de dur
a terme un ple monogràfic per abordar els reptes i problemes a
què s'enfronten els joves de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 13210/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

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

A propòsit de la transferència en costes i litoral, considera
una gran passa per a Balears la limitació del nostre poder de
decisió i de la nostra capacitat d'implantar polítiques pròpies,
agradin o no a l'Estat?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 13211/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques per evitar el tancament de
comerços.

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, està satisfet amb les polítiques del seu govern
per evitar el tancament de comerços a les Illes?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 13212/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
grup d'estudi per limitar la compra i la venda d'habitatges
a estrangers com a nova excusa del Govern per no
construir més habitatge social.

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, s'utilitzarà el grup
d'estudi per limitar la compra i la venda d'habitatges a
estrangers com a nova excusa del Govern per no incrementar la
construcció de més habitatge social?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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F)
RGE núm. 13216/22, de la diputada Patrícia Fons i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió
temporal d'immobles de grans tenidors prevista a la Llei
d'habitatge.

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

Com valora la cessió temporal d'immobles de grans tenidors
prevista a la Llei d'habitatge?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

G)
RGE núm. 13217/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retard del Govern
de l'Estat per respondre la proposta d'OSP entre Menorca
i Barcelona.

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

Com interpreta el retard del Govern de l'Estat a respondre
la proposta d'OSP entre Menorca i Barcelona?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 13218/22, 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 existeixen casos
d'adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de
Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 13219/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a augment d'intents de suïcidi i d'autolesions entre
els joves.

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

Sra. Gómez, quines mesures pren la seva conselleria davant
del preocupant augment dels intents de suïcidi i d'autolesions
entre els joves?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

J)
RGE núm. 13220/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del Codi Penal.

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.

Considera el Govern adequat modificar el Codi Penal en
funció de les peticions que fan els que han comès un delicte?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 13221/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de conseqüències en el sector industrial de les
alteracions en el turístic.

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.

Segueix pensant el conseller de Mobilitat i Habitatge que es
fa alarmisme amb l'"okupació" d'habitatges?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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L)
RGE núm. 13222/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatge HPO de Son Busquets.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina és la situació
de la construcció d'habitatges HPO de Son Busquets?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 13223/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes de la línia COVID-19 per a dones autònomes
embarassades.

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.

Quan es trauran les ajudes per a dones autònomes que van
quedar excloses de la línia COVID-19 perquè estaven
embarassades en aquells moments?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 13224/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per absorbir l'increment d'usuaris del tren.

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 mesures
pensa aplicar per absorbir l'increment d'usuaris del tren?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 13225/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició
dels escars del Port des Canonge.

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.

Quina és la posició del Govern en relació amb l'ordre de
demolició dels escars del Port des Canonge?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 13226/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a procés d'estabilització del Servei de Salut.

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.

Quins objectius té el procés d'estabilització del Servei de
Salut?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Q)
RGE núm. 13227/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment del cost de la vida.

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. Sánchez, creu que han fet tot el possible per facilitar la
vida a la gent davant el Nadal més car de la història?

Palma, a 7 de desembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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R)
RGE núm. 13228/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a un
habitatge per part dels ciutadans amb rendes mitjanes i
baixes.

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, quines mesures efectives ha pres el seu
govern per facilitar l'accés a un habitatge als ciutadans amb
rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2022, admet a tràmit la pregunta
d'iniciativa ciutadana següent.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13214/22, del Sr. Moritz Werner Casero,

relativa a topònim oficial de l'illa d'Eivissa.

D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o una diputada
de la cambra.

El 20/08/1986 el llavors Consell Insular d'Eivissa i
Formentera va registrar les dues illes al Registro de Entidades
Locales amb la denominació "Ibiza y Formentera", quelcom
que es feu efectiu l'1/09/1986. Amb la creació del Consell
Insular de Formentera el dit registre adoptà, d'ofici, separar les
dues denominacions, però mantenint la forma en llengua
castellana i, per tant, "Ibiza". Hem de tenir en compte que
aquesta inscripció es feu uns mesos més tard de l'entrada en
vigor de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística de les Illes Balears, que estableix, al seu article 14,
que els topònims tenen com a única forma oficial la catalana.
És sabut que aquest govern, davant de l'aberració del topònim
"Maó-Mahón", demanà a l'ajuntament en qüestió que l'adaptàs
a la normativa en matèria lingüística vigent, però no sembla que
ho hagi fet amb el cas eivissenc.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears demanar al
Consell Insular d'Eivissa que iniciïn els tràmits pertinents
perquè modifiquin la inscripció de la denominació de l'illa al
Registre d'Entitats Locals per tal que s'adeqüi al que marca
l'article 14 de la Llei de normalització lingüística?

Maó, a 7 de desembre de 2022
Moritz Werner Casero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de desembre de 2022, admet a tràmit la proposició no
de llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13203/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a establiment d'un nou marc de relacions
amb l'Estat.

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 Ple.

Després de la guerra de Successió, el nou monarca Felip V
va promulgar els decrets de Nova Planta sobre el Regne de
Mallorca, el Regne de València i el Principat de Catalunya, que
exercien plenament la seva sobirania, així com el Regne
d'Aragó. En concret, i per "dret de conquesta", la nova
monarquia absolutista abolí els furs i les constitucions dels
estats de la Corona d'Aragó i els sotmeté a les lleis castellanes.
Aquest fet va suposar una ocupació militar, administrativa i
cultural il·legítima d'aquests territoris i un bloqueig econòmic
continuat, implicant la supressió de totes les institucions
pròpies de govern, les universitats i una creuada contra la
llengua catalana. Avui, cal que l'Estat passi pàgina, tanqui el
capítol històric i jurídic que va suposar aquesta il·legítima
imposició unilateral, i suprimeixi els decrets de Nova Planta al
País Valencià, Catalunya, Aragó i les Illes Balears i els
compensi, restituint els seus drets de sobirania.

L'aprovació l'any 1978 de la Constitució Espanyola no ha
duit a la pràctica la reversió de molts dels efectes del Decret de
Nova Planta, que mai no ha estat formalment derogat. Les
mancances arrossegades de segles posen de manifest que les
Illes Balears necessiten un nou marc de relacions amb l'Estat
basat en la bilateralitat i la sobirania fiscal. L'any 2022,
quaranta-quatre anys després de la seva aprovació, està ben
comprovat que l'aplicació del marc constitucional espanyol no
ha estat suficient per revertir els greuges generats amb els
decrets de Nova Planta i consolidats amb la dictadura de
Franco. Les Illes Balears necessiten poder decidir en les
qüestions claus de la seva economia i qualsevol relació amb
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l'Estat ha de preveure competències autonòmiques en el control
dels sectors estratègics: ports i aeroports, mercat laboral,
energia, transport i seguretat, entre d'altres.

Els drets històrics dels pobles de les Illes Balears, com a
nacionalitat, són anteriors a la Constitució Espanyola i a
l'Estatut d'Autonomia. En aquest sentit, la participació de les
Illes Balears en el procés de construcció de l'Estat espanyol no
ha suposat la renúncia als nostres drets històrics, l'actualització
dels quals és legítima segons la disposició addicional primera
de la mateixa Constitució, que dicta que "La Constitució
empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.
L'actualització general d'aquest règim foral es durà a terme, si
escau, en el marc de la Constitució i dels Estatuts
d'Autonomia". I més enllà de la provada legitimitat històrica i
legal hi ha la imperiosa necessitat de millorar la vida de la
ciutadania de les Balears. Un territori que quan es va aprovar
la Constitució Espanyola era el primer de l'Estat en renda per
càpita i a dia d'avui és la novena comunitat autònoma.

A més, no podem estar d'assenyalar i denunciar
l'incompliment per part de l'Estat de l'actual acord polític entre
les Illes Balears i el Regne d'Espanya: l'Estatut d'Autonomia.
Des de la seva modificació el 2007 fins a l'actualitat:

• No s'ha donat compliment a la disposició transitòria
novena, que havia de suposar l'arribada de 2.800 milions
d'euros i dels quals només se n'han fet efectius el 10%.

• El Regim Especial balear s'ha aconseguit aprovar després
de molta de lluita i només parcialment, sense incloure bona
part de les disposicions existents per a l'arxipèlag canari;
tampoc no podem oblidar que fins i tot un cop aprovat no
s'ha acomplert immediatament, la qual cosa va forçar aquest
Parlament a acudir al Tribunal Constitucional.

• L'Estat només ha iniciat la transferència d'una de les
competències explícitament previstes a l'Estatut, i no per
convenciment sinó per la negociació dels PGE de 2021 per
part del senador Vicenç Vidal.

• L'Estat ha envaït contínuament i sistemàticament les
competències de les Illes Balears i Pitiüses, retallant la
nostra capacitat d'autogovern i atacant les senyes d'identitat
col·lectiva que tenim com a poble.

• L'Estat ha boicotejat la política econòmica de les
institucions pròpies de les Illes Balears, i a través de la seva
gestió dels ports i aeroports ha invalidat bona part de les
iniciatives decreixentistes i diversificadores impulsades per
govern, consells i ajuntaments.

A més d'això, l'infrafinançament, que assoleix quotes
d'autèntic espoli fiscal, suposa un maltractament sistemàtic de
la ciutadania d'aquestes illes, i posa en perill el manteniment
del nostre estat del benestar i de la nostra capacitat
d'autogovern; el fet que l'actual sistema estigui caducat no ha
privat el Govern del Regne d'anunciar que no pensa
modificar-lo, com és la seva obligació, perpetuant així un
sistema que perjudica els ciutadans d'aquest país.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears considera il·legítima
l'aprovació dels decrets de Nova Planta, fruit de la invasió d'un
territori sobirà per part d'un regne estranger.

2. El Parlament de les Illes Balears considera il·legítima
l'ocupació militar posterior, així com la imposició en aquesta
terra de la política, l'administració, la legislació i la cultura de
Castella, que es va mantenir i fins i tot agreujar els segles
posteriors.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que els períodes
democràtics viscuts a Espanya han estat condicionats per
aquestes ocupacions i imposicions, per la qual cosa insta el
Govern del Regne d'Espanya a promoure un nou procés
constituent que suposi un pacte entre ciutadans lliures i entre
pobles lliures.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears de 2007 ha acabat el seu cicle,
i que s'ha d'obrir la negociació d'un nou pacte polític entre la
ciutadania del país i el Regne d'Espanya, que blindi
l'autogovern, els drets, les llibertats i els interessos de les Illes
Balears i Pitiüses, a partir de l'actualització de la sobirania
il·legítimament derogada.

Palma, a 7 de desembre de 2022
El portaveu
Josep Ferrà i Terrassa
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 11401/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a promoció de l'accessibilitat per a les
persones en situació de discapacitat.

En matèria d’habitatge complim amb tota la normativa
relativa a accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.
En relació a l’accés als habitatges, de totes les promocions
destinam un 7% dels habitatges per aquest col·lectiu. Es tracta
d’habitatges adaptats que compleixen totes les mesures que
estipula la normativa.

Palma, 22 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació

B)
A la Pregunta RGE núm. 17604/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a control dels passatgers
internacionals provinents de països qualificats com de
"zones calentes de la COVID-19" a l'aeroport de Son Sant
Joan.

Sí, durant els mesos de restriccions de mobilitat i posteriors,
es varen realitzar controls amb PCR o test d’antígens als
viatgers que arribaven als aeroports de les Illes Balears. 

Palma, 22 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

C)
A la Pregunta RGE núm. 7650/21, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de la sentència del Tribunal Suprem en relació
amb el conveni de carreteres.

Des del Govern de les Illes Balears s’ha seguit treballant
per reclamar els 240 milions d’euros pendents de cobrament del
conveni de carreteres de 2004, des de l’inici de la d’aquesta
legislatura i durant l’anterior.

El Govern ha reiterat aquesta petició davant el Ministeri
d’Hisenda gairebé a totes les reunions mantingudes, mitjançant
cartes adreçades a la ministra d’Hisenda i a la secretària d’Estat
d’Hisenda, a petició expressa al CPFF i mitjançant dossiers
lliurats a diferents reunions bilaterals mantingudes amb els
responsables del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Palma, 18 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 258/22, de la diputada María

Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escola per impulsar la formació professional per
a l'ocupació a Calvià.

El GOIB té prevista la construcció d’un centre Integrat de
Formació Professional a Calvià, amb la característica
diferencial que es dissenyarà de manera que pugui
desenvolupar, a diferència de l’esquema clàssic de centres
integrats, una gran activitat de formació per a treballadors i
treballadores ocupades. D’aquesta manera, es pretén que aquest
centre esdevingui la referència a Mallorca en la impartició de
formació per a persones ocupades, el que permetrà donar un
gran impuls al reciclatge i requalificació constant dels
treballadors.

S’està estudiant la ubicació concreta, si bé se situarà en el
municipi de Calvià atesa la gran especialització turística del
municipi. Quant al cost, aquest està estimat en 8 milions
d’euros i es finançarà amb el fons del Pla de Modernització,
Transformació i Resiliència rebuts provinents del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.

Palma, 21 de novembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 259/22, de la diputada María

Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de la substitució als hotels de llits normals
per llits ergonòmics.

Sí, el Govern té prevista obrir termini d’una convocatòria
de 15 milions d’euros per ajudar a finançar la substitució de
llits per llits elevables abans d’acabar 2022.

D’aquesta forma, el Govern acompanyarà al sector privat en
el compliment de l’article 37 bis de la Llei 3/22, de mesures
urgents de circularitat i sostenibilitat en el turisme, tal i com es
va comprometre amb els agents econòmics i socials del sector
el dia de l’aprovació del decret llei 3/2022 amb el mateix nom.

Palma, 23 de novembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 402/22, del diputat Marc

Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a inversions a la xarxa ferroviària.

A continuació li detallaré les inversions previstes en el Pla
Director Sectorial de Mobilitat en matèria ferroviària que estam
duent a terme:
• Actuacions d’eficiència energètica a les estacions de SFM.
• Millora del drenatge de les línies.
• Modificació de la topologia d’intercomunicació entre

enclavaments.
• Actuacions de millora en passos a nivell (instal·lació de

detecció d’obstacles, semàfors, càmeres...).
• Adequació de la coberta i façanes d’edificis històrics: Pont

d’Inca, Lloseta, Muro, Llubí i Petra.
• Millora dels tancaments de la línia entre Marratxí i Inca.
• Supressió el pas a nivell de Can Crespí i execució de vial

lateral a la via (TM Santa Maria).
• Condicionament de la primera planta de l’Estació d’Inca.
• Nou baixador per a l’Hospital d’Inca.

A més, hem aprovat el finançament pel tren de Llevant,
l’ampliació del metro fins al Parc Bit (en licitació), també hem
publicat el projecte bàsic del tram 1 del trambadia i els estudis
informatius de Sa Pobla-Alcúdia i Llucmajor-Camps.
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Palma, 18 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 4764/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
relació de vols entre Menorca i València entre gener i abril
de 2021.

D’acord amb la informació d’AENA, entre els mesos de
gener i abril de 2021 es varen operar 49 vols comercials
regulars entre Menorca i València, concretament 24 sortides
des de Menorca i 24 arribades.

Hem de recordar que en aquestes dades hi havia restriccions
de mobilitat aèria per la qual cosa el tràfic aeri era molt limitat.
L’estat d’alarma declarat per contenir la propagació
d’infeccions provocades pel SARS-Cov-2 (COVID) es va
perllongar des del 9 de novembre de 2020 fins al 9 de maig de
2021.

Per altra banda, les companyies operen en règim de lliure
mercat i, en tot cas, la programació de seients i moviments està
sempre subjecte a canvis per part de les aerolínies.

Operativa ruta Menorca amb València

Nombre de vols regulars

2021 Gener Febrer Març Abril Total

sortides 2 0 2 20 24

arribades 2 0 2 21 25

Total 4 0 4 41 49

Nombre de vols comercials de tot tipus

2021 Gener Febrer Març Abril Total

sortides 2 1 2 21 26

arribades 2 1 2 22 27

Total 4 2 4 43 53

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

H)
A les Preguntes RGE núm. 4780 i 4781/22, del diputat

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a possible encariment del
transport aeri i marítim (I i II).

El Govern autonòmic no ha deixat de fer feina en cap
moment per tal que les Illes Balears, per una part redueixen les

emissions de gasos d’efecte hivernacle però a l’hora que
l’entrada en vigor de les normes europees no afectin o que
l’afecció sigui la menor possible per al nostre territori.

A nivell europeu, hem tingut reunions amb els
“Representants Permanents” a Europa per tal d’exposar la
problemàtica i les conseqüències que l’aplicació del paquet de
mesures del Fit for 55 tindran pels residents de les Illes.

El passat 6 d’abril de 2022, la presidenta del Govern i
representants de diferents conselleries es varen reunir amb la
Comissària de Transports a Brussel·les per exposar quins serien
els efectes de l’entrada en vigor d’aquestes normatives i
sol·licitaren que es tinguessin en compte les especificitats de
les regions insulars proposant diverses mesures com l’adopció
d’un règim especial per als territoris insulars, que s’exclogui de
l’aplicació d’aquestes directives al transport marítim que operi
en les línies d’interès estratègic (península-Balears i interilles)
que són fonamentals en termes de connectivitat per als residents
i que la UE dugui a terme una política d’incentius en el sentit
d’establir bonificacions per a aquelles navilieres que
compleixin els objectius de descarbonització en lloc de
penalitzacions per incompliment.

Així mateix, s’han presentat esmenes per tal que s’exclogui
de l’àmbit d’aplicació de la Directiva ETS als vaixells que
operin rutes subjectes a obligació de servei públic o sota
contracte d’obligació de servei públic.

En aquest sentit, el Parlament Europeu va aprovar el passat
mes de juny la seva posició respecte de la proposta de
modificació de la Directiva ETS, donant suport a l’esmena
presentada, de tal manera que es rutes entre les Illes Balears i
la Península, i les rutes interinsulars estratègiques quedarien
exemptes de l’abonament dels drets d’emissió.

El Parlament i el Consell (com a co-legisladors) estan
negociant per arribar a un acord comú. Aquestes negociacions,
conegudes com a trílogos, es desenvoluparan a tres bandes
entre el Consell de la UE, l’equip negociador del Parlament
Europeu i la Comissió Europea. S’ha d’arribar a un acord abans
de final d’any atès que el text ha d’entrar en vigor al 2023.

A més, totes aquestes repercussions i conseqüències que pot
tenir per un territori insular com el nostre, també s’han posat de
manifest en el marc de la Conferència de Regions Perífèriques
Marítimes d’Europa així com en el marc del SEArica
(Intergrup Mar, Rius, Illes i Zones Costeres) i s’ha demanat
també que tots els territoris insulars se sumin a les nostres
peticions.

La darrera reunió va tenir lloc els dies 25 a 28 d’octubre a
Creta on es va celebrar la 50ª Assemblea General de la CRPM
i en el que vàrem participar posant de manifest les
particularitats de la insularitat i els efectes del paquet de
mesures del Fit for 55 en el nostre territori.

Les aportacions del Govern, a través de la Direcció General
de Transport Marítim i Aeri, en el marc de la CRPM han
contribuït  a influir significativament en els treballs del
Parlament Europeu.
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Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 4782/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a possible encariment del transport
aeri i marítim (III).

El Govern autonòmic no ha deixat de fer feina en cap
moment per tal que les Illes Balears, per una part redueixen les
emissions de gasos d’efecte hivernacle però a l’hora que
l’entrada en vigor de les normes europees no afectin o que
l’afecció sigui la menor possible per al nostre territori.

En tot cas s’ha de recordar que les competències de
modificació o revisió de les normes sobre el comerç dels drets
d’emissió correspon a les institucions europees.

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri va
encarregar un estudi a la UIB, el marc d’aquest any, sobre “Les
polítiques de transport de mercaderies de les Illes Balears,
regió marítima perifèrica i allunyada: fonaments jurídics,
anàlisi socioeconòmica i territorial i propostes de millora”.

L’objectiu era identificar les possibilitats de millora en el
disseny institucional d’aquestes polítiques, tant a escala estatal
com a la Unió Europea (EU), perquè puguin ser corregides en
la revisió d’aquestes.

A més, l’any 2021 la Cambra de Comerç de Mallorca, a
proposta de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri,
va elaborar un informe sobre les ajudes al transport de
mercaderies a les Illes Balears. Les xifres demostren clarament
dependència de la nostra indústria al transport i el cost elevat
que suposen el vaixell i l’avió per a les empreses.

Tots aquests informes han estat posats a disposició de la
Comissió Europea, en el marc de la revisió del Reglament de
Minimis.

També s’han posat a disposició de tots els membres de la
Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa així
com en el marc del SEArica (Integrup Mar, Rius, Illes i Zones
Costeres) per tal que totes les regions insulars amb els mateixos
interessos puguin sumar esforços per tal que les conseqüències
de l’aplicació de les directives del Fit for 55 siguin les menors
possibles.

Així mateix, s’han presentat esmenes per tal que s’exclogui
de l’àmbit d’aplicació de la Directiva ETS als vaixells que
operin rutes subjectes a obligació de servei públic o sota
contracte d’obligació de servei públic.

El Parlament Europeu va aprovar el passat mes de juny la
seva posició respecte de la proposta de modificació de la
Directiva ETS, donant suport a l’esmena presentada, de tal
manera que es rutes entre les Illes Balears i la Península, i les
rutes interinsulars estratègiques quedarien exemptes de
l’abonament dels drets d’emissió. El Parlament i el Consell

(com a co-legisladors) estan negociant per arribar a un acord
comú. Aquestes negociacions, conegudes com a trílogos, es
desenvoluparan a tres bandes entre el Consell de la UE, l’equip
negociador del Parlament Europeu i la Comissió Europea. S’ha
d’arribar a un acord abans de final d’any atès que el text ha
d’entrar en vigor al 2023.

També, el passat més de juliol, el Govern va sol·licitar, a
través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri,
davant la Comissió Europea i en el marc de la revisió del
Reglament de Minimis, que les illes quedin exemptes de la
norma de Minimis o que s’elevi el límit màxim d’ajudes de
200.000€ (en un període de 3 anys) a 500.000€.

A més, es demanà que el transport de mercaderies en
l’àmbit industrial disposés d’un règim específic d’ajudes de
Minimis acumulatiu de 500.000€ anuals.
 

El Govern, a través de la Direcció General de Transport
Marítim i Aeri i de la Direcció General de Relacions Exteriors,
participa activament en tots els fòrums, conferències,
reunions... en el marc de la CRPM per tal que la nostra veu
sigui escoltada a nivell comunitari.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 4783/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a possible encariment del transport
aeri i marítim (IV).

El Govern continua treballant amb les institucions europees
per tal que les nostres illes quedin exonerades en relació amb
els possibles drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels
transports aeri i marítim o en relació amb qualsevol nova
tributació pel transport aeri i marítim.

Així mateix, s’han presentat esmenes per tal que s’exclogui
de l’àmbit d’aplicació de la Directiva ETS als vaixells que
operin rutes subjectes a obligació de servei públic o sota
contracte d’obligació de servei públic.

En aquest sentit, el Parlament Europeu va aprovar el passat
mes de juny la seva posició respecte de la proposta de
modificació de la Directiva ETS, donant suport a l’esmena
presentada, de tal manera que es rutes entre les Illes Balears i
la Península, i les rutes interinsulars estratègiques quedarien
exemptes de l’abonament dels drets d’emissió.

El Parlament i el Consell (com a co-legisladors) estan
negociant per arribar a un acord comú. Aquestes negociacions,
conegudes com a trílogos, es desenvoluparan a tres bandes
entre el Consell de la UE, l’equip negociador del Parlament
Europeu i la Comissió Europea. S’ha d’arribar a un acord abans
de final d’any atès que el text ha d’entrar en vigor al 2023.

Per tant, estam pendents de saber si finalment es mantindrà
la posició del Parlament Europeu (i la nostra) respecte que
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s’exclogui de l’àmbit de la Directiva ETS als vaixells que
operin rutes subjectes a obligació de servei públic o sota
contracte d’obligació de servei públic.

Serà en aquest moment quan es podran quantificar i valorar
les repercussions que l’aprovació d’aquesta norma pugui tenir
en el nostre territori.

Hem de recordar que les companyies, tant aèries com
marítimes, d’acord amb el principi de llibertat de mercat i preus
poden fixar les tarifes que consideren si bé el Govern realitza
una funció de control i vigilància d’aquests.

Si bé una nova fiscalitat pel transport marítim i aeri o de
preus en relació amb el comerç de drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim, acabaria
repercutint al preu dels bitllets, no obstant això, aquestes
increments dels bitllets sempre estarien inclosos dins el
descompte de residents.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

K)
A la Pregunta RGE núm. 4923/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a grup de treball encarregat d'elaborar l'informe
previ al punt novè de la Moció RGE núm. 2060/22, relativa
a política en matèria d'habitatge.

El grup de treball conjunt amb l’Estat en aquests moments
no s’ha constituït, no obstant això des del Govern de les Illes
Balears, s’està treballant en relació amb els punts aprovats a la
moció RGE núm. 2060/22. Entre d’ells el punt núm. 10, on el
Govern es compromet a treballar per estudiar la regulació de la
compra d’immobles per part d’estrangers. En aquests moments,
s’està treballant en aquest sentit amb la intenció de poder donar
una resposta.

Palma, 21 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

L)
A la Pregunta RGE núm. 4938/22, de la diputada María

Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestions per tal que Balears quedi exempta de
l'impost mediambiental al transport aeri i marítim.

El Govern autonòmic no ha deixat de fer feina en cap
moment per tal que les Illes Balears, per una part redueixen les
emissions de gasos d’efectes hivernacle però a l’hora que
l’entrada en vigor de les normes europees no afectin o que
l’afecció sigui la menor possible per al nostre territori.

En tot cas, s’ha de recordar que les competències de
modificació o revisió de les normes sobre el comerç dels drets
d’emissió correspon a les institucions europees.

A nivell estatal, hem mantingut reunions, presencials,
videoconferències i telefonades amb el Ministeri de Foment,
per tal de compartir la preocupació constant del Govern
respecte de les normatives europees que poden afectar tant al
transport marítim com aeri.

Podem destacar les reunions mantingudes el mes de febrer
amb el Govern de l’Estat, concretament amb la Direcció
General de Marina Mercant.

Així mateix, també s’han mantingut reunions amb la
comunitat autònoma de Canàries per posar en comú les
conseqüències que tindran aquestes normatives per als territoris
insulars.

I en el marc del Comitè de Coordinació Aeroportuària
celebrat el mes de febrer també es va exposar la problemàtica
del paquet de mesures del Fit For 55.

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri, durant tot
l’any ha mantingut un contacte constant, tant amb la DG
Marina Mercant com amb la DG d’Aviació Civil (a nivell
estatal).

A nivell europeu, hem tingut reunions amb els
“Representants Permanents” a Europa per tal d’exposar la
problemàtica i les conseqüències que l’aplicació del paquet de
mesures del Fit for 55 tindran pels residents de les Illes.

El passat 6 d’abril de 2022, la presidenta del Govern i
representants de diferents Conselleries es varen reunir amb la
Comissària de Transports a Brussel·les per exposar quins serien
els efectes de l’entrada en vigor d’aquestes normatives i
sol·licitaren que ens tinguessin en compte les especificitats de
les regions insulars proposant diverses mesures com l’adopció
d’un règim especial per als territoris insulars, que s’exclogui de
l’aplicació d’aquestes directives al transport marítim que operi
en les línies d’interès estratègic (península-Balears i interilles)
que són fonamentals en termes de connectivitat per als residents
i que la UE dugui a terme una política d’incentius en el sentit
d’establir bonificacions per a aquelles navilieres que
compleixin els objectius de descarbonització en lloc de
penalitzacions per incompliment.

Així mateix s’han presentat esmenes per tal que s’exclogui
de l’àmbit d’aplicació de la Directiva ETS als vaixells que
operin rutes subjectes a obligació de servei públic o sota
contracte d’obligació de servei públic.

El Parlament Europeu va aprovar el passat mes de juny la
seva posició respecte a la proposta de la Directiva ETS, donant
suport a l’esmena presentada, de tal manera que les rutes entre
les Illes Balears i la Península, i les rutes interinsulars
estratègiques quedarien exemptes de l’abonament dels drets
d’emissió.

El Parlament i el Consell (com a co-legisladors) estan
negociant per arribar a un acord comú. Aquestes negociacions,
conegudes com a trílogos, es desenvoluparan a tres bandes
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entre el Consell de la UE, l’equip negociador del Parlament
Europeu i la Comissió Europea.

S’ha d’arribar a un acord abans de final d’any atès que el
text ha d’entrar en vigor al 2023.

A més, totes aquestes repercussions i conseqüències que pot
tenir per un territori insular com el nostre, també s’han posat de
manifest en el marc de la Conferència de Regions Perifèriques
Marítimes d’Europa així com en el marc del SEArica
(Intergrup Mar, Rius, Illes i Zones Costeres) i s’ha demanat
també que tots els territoris insulars se sumin a les nostres
peticions.

La darrera reunió va tenir lloc els dies 25 a 28 d’octubre a
Creta on es va celebrar la 50ª Assemblea General de la CRPM
i en la que vàrem participar posant de manifest les
particularitats de la insularitat i els efectes del paquet de
mesures del Fit for 55 en el nostre territori.

Les aportacions del Govern, a través de la Direcció General
de Transport Marítim i Aeri, en el marc de la CRPM han
contribuït a influir significativament en els treballs del
Parlament Europeu.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 5474/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
adequació del Programa anual d'estadística de 2021 amb el
que estableix l'article 18.3 de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d'estadística de les Illes Balears.

El Sistema Estadístic de les Illes Balears, SESTIB, en el
desenvolupament de l’activitat estadística, usa l’illa com a
unitat bàsica d’anàlisi territorial, quan és possible i sempre que
sigui metodològicament i econòmicament viable o que no hi
hagi una necessitat d’agrupació per raons tècniques, sense
perjudici de desagregacions territorials inferiors (municipals,
inframunicipals, etc).

Val a dir que, per qüestions pressupostàries, són poc usuals
els casos de fonts primàries d’estadística. La principal és la
informació turística del flux de turistes (FRONTUR) i de la
despesa dels turistes (EGATUR). Per aquesta estadística sí es
realitzen enquestes específiques amb l’objectiu de poder
elaborar les estadístiques per illes. De fet i per aconseguir
l’objectiu d’un abast insular total s’ha hagut  de fer una
enquesta addicional per poder desagregar la informació fins ara
disponible a nivell de les Pitiüses entre la part atribuïble a
Eivissa i a Formentera. L’IBESTAT no realitza més enquestes
específiques. Tanmateix, quan alguna conselleria ens demana
fer una enquesta específica, com a ara recentment l’enquesta de
joventut, sempre es fa una proposta per poder publicar la
informació a nivell insular. Voldríem esmentar que, alineats
amb aquest esperit de l’article 18.3 de la Llei 3/2022
d’estadística de les Illes Balears, des de l’IBESTAT a finals de
l’anterior legislatura posarem a l’accés dels ciutadans d’una

eina estadística “ILLES EN XIFRES” que recull tota la
informació disponible (sigui amb fons primàries i secundàries)
de totes les estadístiques del SESTIB per a cadascuna de les
illes. També disposam d’una altra eina similar, “MUNICIPIS
EN XIFRES” amb la informació estadística disponible
corresponent a cadascun dels municipis.

Palma, 23 de novembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació

N)
A la Pregunta RGE núm. 6759/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació del metro al Parc Bit.

El Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, en data 11 de novembre del 2022 va aprovar els
plecs i proposta de licitació del contracte obert d’obres
d’ampliació de la línia de metro Palma-UIB fins al Parc Bit.
Per tant, en aquests moments es troba en fase de licitació.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

O)
A les Preguntes RGE núm. 7293 i 7294/22, de la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a responsables lingüístics de zona al sistema sanitari i
funcions.

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
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Ordre de Publicació

P)
A la Pregunta RGE núm. 7525/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'aparcaments dissuasius
creats a les estacions de tren entre 2019 i 2022.

Entre les dades indicades, s’ha construït un nou pàrquing en
l’estació de Santa Maria, dotat amb 99 noves places, 3 d’elles
per a discapacitats i amb 2 punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics. Aquesta nova dotació, que va entrar en funcionament
al gener de 2020, es va executar dins un projecte que va
suposar també la reforma de l’edifici de l’estació i la millora de
tot l’entorn de l’estació.

Palma, 25 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

Q)
A la Pregunta RGE núm. 7527/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a actuacions planificades per
augmentar el nombre de vagons de trens.

La infraestructura actual no permet circular amb unitats amb
més vagons a causa de la longitud de les andanes de la xarxa
d’estacions. Les mesures per a poder transportar major nombre
de passatgers a curt termini passen per augmentar les
freqüències, com així es va fer a l’abril d’enguany. La previsió
és continuant augmentant freqüències i per això s’executen
projectes necessaris com per exemple la construcció de punts
d’avançament i estacionament de trens (PAET) o la compra de
5 noves unitats de tren.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

R)
A la Pregunta RGE núm. 7668/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recanvis a SFM.

SFM disposa actualment d’un contracte amb l’empresa
STADLER RAIL VALÈNCIA, S.A.O. per al servei de
manteniment integral del parc mòbil de SFM (6100, 7100,
8100, 9100). Aquesta empresa disposa del material suficient i
necessari per a reparar immediatament les avaries que es
produeixen així com per a garantir el correcte manteniment de
les unitats i per consegüent la seguretat i qualitat del servei. No
ens consta tampoc que aquesta empresa estigui tenint cap
problema de subministrament de recanvis o peces.

Palma, 25 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 7669/22, del diputat José Luis

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

Es tracta de decisions del departament d’explotació quant
a la gestió del material rodant. Puntualment i en acord a
normativa, es decideixen realitzar alguns trajectes amb les
unitats esmentades amb l’únic objectiu d’optimitzar la gestió
d’aquest material. Això pot venir fonamentat per diverses
causes, com canvis en l’operativa diària, incidències puntuals
d’unitats en circulació, evitar retards, etc. 

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 7670/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retard en els trens Inca-Palma.

A l’estació de Son Costa existeix un tram de via
compartida, cosa que significa que tots els trens en circulació
han de passar pel mateix tram de via. En moments puntuals, les
circumstàncies de la circulació obliguen al fet que un tren deixi
pas a un altre, per la qual cosa un dels dos ha de romandre
aturat fins al pas de l’altre. En qualsevol cas, se tracta sempre
de parades de no més de 2 o 3 minuts, amb la qual cosa el
retard que aquest fet pot provocar en el servei és mínim.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 7671/22, del diputat José Luis

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

No tenim constància que s’estiguin produint avaries
d’aquest tipus en cap unitat, ni constants ni esporàdiques.

Palma, 25 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació

V)
A la Pregunta RGE núm. 7672/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi de destinacions de trens i retards.

Es tracta de decisions del departament d’explotació quant
a la gestió del material rodant amb l’únic objectiu d’optimitzar
la gestió d’aquest material. Per diferents motius, a vegades els
trens que estan programats per a fer un servei o serveis
determinats s’han de substituir per un altre material rodant
disponible. En qualsevol cas, això no suposa que es generin
retards en el servei.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

W)
A la Pregunta RGE núm. 8430/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
treballs amb el Ministeri de Transports amb la declaració
de l'OSP a la ruta Menorca-Barcelona.

El Govern realitza un seguiment constant de la ruta
Menorca-Barcelona respecte del nombre de freqüències,
tarifes...

Des del Govern es va proposar la creació d’una OSP pilot
en la ruta Menorca-Barcelona, de caire obert, de control de
preus sense altres requisits amb una tarifa màxima que no es
podria superar en cap cas i una tarifa de referència, de forma
que la tarifa mitjana anual de cada companyia operadora no
podria superar l’esmentada tarifa.

En el marc de la passada reunió de la Comissió Mixta de
seguiment d’OSP de 8 de juliol de 2022 es va exposar
l’evolució de tràfic aeri i tarifes de la ruta esmentada així com
de la programació prevista per a la temporada d’estiu de 2022.

Es va reiterar a petició d’una OSP per a la ruta de
Menorca-Barcelona. Per part de la Direcció General d’Aviació
Civil se’ns va comunicar que, amb les dades actuals de tràfic,
seria complicat que es pogués implantar i que la Comissió
Europea podria posar problemes. La DGAC es va comprometre
a esperar que acabés la temporada d’estiu per estudiar la nova
situació.

Es té previst sol·licitar a la propera reunió de la Comissió
Mixta (que es va sol·licitar el passat mes de setembre) a la qual
també assisteix el Consell de Menorca, informació sobre la ruta
esmentada.

Així mateix, s’ha remès una carta a la DGAC (novembre
2022) reiterant la sol·licitud de l’establiment d’una OSP oberta
en la ruta Menorca-Barcelona en atenció als beneficis que la
implantació d’aquesta OSP pot tenir per als residents de les
Illes.

Palma, 24 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

X)
A la Pregunta RGE núm. 8549/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal de Ports IB a l'estació marítima de Ciutadella.

En total al Port de Ciutadella tenim 20 persones que
treballen a Ports IB, a l’estació marítima de Ciutadella hi ha un
total d’11 guardamolls (9 tot l’any i 2 de temporada) a més
d’un tècnic i dos pràctics.

Palma, 22 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 8551/22, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació límit del personal de l'estació marítima de
Ciutadella i Port d'Alcúdia.

El Govern treballa per la millora constant de les condicions
dels treballadors i treballadores i personal contractat de
PortsIB. En aquests moments s’està estudiant com reforçar a
nivell de personal la nova temporada turística.

Palma, 25 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

Z)
A la Pregunta RGE núm. 8569/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adquisicions d'habitatges resultants de la
consecució d'acords de compensació i dació en pagament de
préstecs o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge habitual i
compres d'habitatges que tenguin com a causa de la venda
la impossibilitat per part del prestatari de retornar el
préstec hipotecari.

No podem tenir constància de les actuacions que s’estan
demanant que són actuacions privades dels bancs, segons la
Llei 5/2018, d’habitatges de les Illes Balears, no tenen
obligació de comunicar-nos-ho. Una altra cosa seria que, si fos
un habitatge en propietat del banc, la transmetés a un altre gran
tenidor, en aquest cas sí que tendrien l’obligació de
comunicar-ho a l’IBAVI a efectes del tanteig i retracte.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=34


BOPIB núm. 185 -  16 de desembre de 2022 10297

Ordre de Publicació

AA)
A la Pregunta RGE núm. 8571/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a exercici del dret de tanteig i retracte previst a
l'article 26 ter de la Llei 5/2018.

Des de l’aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d’habitatge, l’IBAVI ha adquirit
51 habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte en els
termes prevists per l’article 26 ter de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l’habitatge de les Illes Balears, amb el desglossament
per illes següent: 45 a Mallorca, 4 a Menorca i 2 a Eivissa.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AB)
A la Pregunta RGE núm. 8572/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a exercici del dret de tanteig i retracte previst a
l'article 26 quater de la Llei 5/2018.

L’IBAVI no ha adquirit cap terreny en sòl classificat com
a urbà o urbanitzable mitjançant  el dret de tanteig i retracte des
de l’11 d’octubre de 2021.

L’IBAVI des de l’11 d’octubre de 2021, ha adquirit 6
habitatges mitjançant del dret de tanteig i retracte en els termes
prevists per l’article 26 quater de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
de l’habitatge de les Illes Balears (grans tenidors).

El seu desglossament per illes és el següent: 3 a Mallorca,
1 a Menorca i 2 a Eivissa.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AC)
A la Pregunta RGE núm. 8574/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a exercici del dret de tanteig i retracte en
transmissions d'habitatge protegit (article 75 quater de la
Llei 5/2018).

Des del 8 de febrer de 2022, s’han notificat a aquest Institut
235 intencions de venda (Mallorca 226, Menorca 8,
Formentera 1) de les quals se n’han exercit 7  a Mallorca.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AD)
A la Pregunta RGE núm. 8579/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a requeriments de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores dels serveis d'aigua,
gas, electricitat o telecomunicacions durant l'any 2021.

Pel que fa al parc d’habitatge públic que gestiona
directament l’IBAVI, no requerim la col·laboració a cap
companyia subministradora ni entitat gestora de serveis
d’aigua, gas, electricitat o telecomunicacions per acreditar-ne
la desocupació. Per a assabentar-nos d’aquestes desocupacions
comptem amb procediments molt més directes, com ara el
seguiment continu de cadascuna de les nostres promocions que
es du a terme per part dels treballadors socials d’aquest institut.
A més, normalment, quan un pis es desocupa, els anteriors
llogaters ens presenten la seva renúncia i, en cas que no ho
facin, són els propis adjudicataris veïnats els que ens ho fan
saber.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AE)
A la Pregunta RGE núm. 8580/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a requeriments de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant el primer
semestre de l'any 2022.

Pel que fa al parc d’habitatges que gestiona directament
l’IBAVI, no requerim la col·laboració a cap companyia
subministradora ni entitat gestora de serveis d’aigua, gas,
electricitat o telecomunicacions per acreditar-ne la
desocupació. Per a assabentar-nos d’aquestes desocupacions
comptam amb procediments molt més directes, com ara el
seguiment continu de cadascuna de les nostres promocions que
es du terme per part dels treballadors socials d’aquest Institut.
A més, normalment, quan un pis es desocupa, els anteriors
llogaters en presenten la seva renuncia i, en cas que no ha facin,
són els propis adjudicataris veïnats els que ens ho fan saber.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AF)
A la Pregunta RGE núm. 8584/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a acords o convenis de col·laboració subscrits per
dotar de Fons d'atenció solidària de subministraments
bàsics.

Des de l’IBAVI no s’ha subscrit cap acord o conveni de
col·laboració amb companyies subministradores d’aigua,
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electricitat i gas per dotar el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AG)
A la Pregunta RGE núm. 8589/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a formalització en escriptura pública de
l'adquisició d'habitatges de protecció pública.

A la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura no hi ha
constància de la denegació d’una inscripció ni de la no
formalització d’una escriptura pública d’adquisició.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AH)
A la Pregunta RGE núm. 8590/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a denegació d'inscripció dels títols d'adquisició
d'habitatges de protecció pública.

A la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura ni hi ha
constància de la denegació d’una inscripció ni de la no
formalització d’una escriptura pública d’adquisició.

Palma, 29 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 8593/22, de la diputada

Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a polítiques per garantir el drets a l'habitatge
finançades amb l'import com a conseqüència de les multes
imposades per l'aplicació de la Llei 5/2018.

Pel sistema pressupostari que tenim el Govern no hi ha un
càlcul que es pugui donar entre aquestes dues variables.

Palma, 28 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9828/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
comprovacions del servei de vigilància de posidònia a
Menorca 2022.

El servei de vigilància de la posidònia ha comprovat entre
el 15 de maig i el 10 d’octubre del 2022 a Menorca que 10.071
embarcacions no estiguessin fondejades damunt les praderies
de posidònia.

Palma, 30 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AK)
A la Pregunta RGE núm. 9829/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
embarcacions fondejades sobre posidònia a Menorca, 2022.

El servei de vigilància de la posidònia ha detectat entre el
15 de maig i el 10 d’octubre del 2022 a Menorca que 782
embarcacions estaven fondejades damunt les praderies de
posidònia.

Palma, 30 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AL)
A la Pregunta RGE núm. 9830/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
embarcacions fondejades sobre posidònia que ha fet moure
el servei de vigilància de Menorca, 2022.

El servei de vigilància de la posidònia ha fet moure 782
embarcacions de posidònia a arena per impacte o possible
impacte de la cadena o àncora damunt la posidònia.

Palma, 30 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AM)
A la Pregunta RGE núm. 9831/22, del diputat Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
expedients sancionadors iniciats pel servei de vigilància a
Menorca, 2022.

El servei de vigilància no inicia ni tramita expedients
sancionadors.
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Palma, 30 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

AN)
A la Pregunta RGE núm. 9883/22, del diputat Marc

Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vehicles elèctrics de la xarxa
d'autocars del TIB.

Un total de 18 busos del TIB funcionen per propulsió
elèctrica, concretament 9 d’ells són 100% elèctrics. Els altres
198 amb gas natural comprimit (GNC).

Palma, 18 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AO)
A la Pregunta RGE núm. 10564/22, del diputat José

Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició d'habitatges de grans tenidors.

Any 2020. Adquirits 8 habitatges. Resolució d’adquisició de
data 1/12/2020.

Any 2021. Adquirits 37 habitatges. Resolucions d’adquisició de
dates 22/3/21 (7); 31/3/2021 (4); 15/4/2021 (19); 14/5/2021
(4); 24/05/2021 (1) i 6/9/2021 (1).

Any 2022. Adquirits 6 habitatges. Resolucions d’adquisició de
dates 22/2/22 (1); 25/2/2022 (1); 11/3/2022 (1); 24/5/2022 (1);
31/05/2022 (1) i 29/8/2022 (1).

Palma, 24 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AP)
A la Pregunta RGE núm. 10570/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a existència d'informe sobre
funcionaris interins d'FP sense titulació exclosos de la borsa
d'aspirants a funcionaris interins docents.

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

Ordre de Publicació

AQ)
A la Pregunta RGE núm. 10586/22, de la diputada

Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi
d'alternatives de traçat i mode de transport de la línia
Artà-Cala Rajada.

Sí, a la Conselleria hi consta una darrera versió de l’estudi
de traçat i alternatives de la línia Artà-Cala Rajada amb anàlisi
de costos i viabilitat que fou elaborat per la consultora
GETINSA l’abril de 2011. Aquest estudi fou considerat dins el
Pla Director Sectorial de Mobilitat aprovat l’any 2019.

Palma, 21 de novembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AR)
A la Pregunta RGE núm. 10588/22, del diputat José

Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb l'article 18 de la Llei
d'habitatge.

a) Des de la Direcció General d’Habitatge vàrem elaborar
un esborrany per modificar el Decret de Registre dels IAE
(informe avaluació d’edificis); i quant al control de qualitat
indicar que des de la DG s’han publicat anualment els resultats
EILA (assajos intercomparatius de laboratoris de control de
qualitat en edificació), actualment penjats a la web de la DG.

b) La DG va elaborar un esborrany per modificar el Decret
Habitabilitat; sense perjudici de les actuacions dutes a terme
des del Servei d’Inspecció i Sancions durant aquests quatre
anys per combatre les situacions d’infrahabitatge.

Des del Servei d’inspecció i sancions d’habitatge s’han
tramitat 34 expedients sancionadors relacionats amb situacions
d’infrahabitatge.

Respecte de Mallorca s’han iniciat 32 expedients
sancionadors, dels quals 5 s’iniciaren l’any 2019, 15 l’any
2021, 12 l’any 2022.

Respecte d’Eivissa s’han obert 2 expedients sancionadors,
un de l’any 2019 i un de l’any 2022.

Respecte de Menorca no s’ha obert cap expedient
sancionador.

Palma, 21 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació

AS)
A la Pregunta RGE núm. 10590/22, del diputat José

Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei
d'habitatge (1).

Durant aquests anys només s’ha publicat una convocatòria
amb fons propis l’any 2021 però per accessibilitat amb una
dotació econòmica de 110.000,00€.

Palma, 18 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AT)
A la Pregunta RGE núm. 10591/22, del diputat José

Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei
d'habitatge (2).

La darrera convocatòria per ajudes de rehabilitació i
conservació de més entitat es va publicar l’any 2018 i no es
tractava d’ajudes pròpies sinó estatals i per tant no seria
d’aplicació aquest article.

L’any 2021 es va publicar una convocatòria amb fons
propis l’any 2021 però per accessibilitat.

En cas de convocatòria amb ajudes pròpies de rehabilitació
i conservació és el personal jurídic del departament
corresponent qui controla que l’article indicat consti a la
convocatòria.

Palma, 21 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AU)
A la Pregunta RGE núm. 10667/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions per desplaçament 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 si 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.

Transport aeri i marítim: el cost del transport
Així com va anunciar la consellera a la comissió de

Pressupost del Parlament de les Illes Balears, el passat 9 de
novembre a la defensa del pressupost de la Conselleria de Salut
i Consum, per al 2023, s’inclourà una segona persona que
podrà acompanyar aquells menors d’edat que hagin de sortir de
l’illa per fer una prova o rebre tractament mèdic.

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

Ordre de Publicació

AV)
A la Pregunta RGE núm. 10669/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de
Son Blanc a Ciutadella (2).

En aquests moments el Pla General de Ports, on es
contempla aquesta regulació, es troba en la fase final de la seva
tramitació; de la mateixa manera PortsIB està pendent de
l’informe de Costes. Una vegada finalitzada la tramitació del
Pla General i disposant de l’informe corresponent es podrà
iniciar l’esmentada regulació.

Palma, 17 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació

AW)
A la Pregunta RGE núm. 10670/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de
Son Blanc a Ciutadella (3).

No, el Govern de les Illes Balears no ha modificat el Pla
General de Ports de les Illes Balears perquè els creuers puguin
tornar a fondejar davant el port de Son Blanc perquè ha estava
contemplat el Pla General des dels seus inicis.

Palma, 17 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AX)
A la Pregunta RGE núm. 10671/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de
Son Blanc a Ciutadella (4).

Sí, en el Pla General de Ports es contempla la zona
delimitada perquè els creuers puguin fondejar a la badia de
Ciutadella.

Palma, 17 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

AY)
A la Pregunta RGE núm. 10672/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de
Son Blanc a Ciutadella (5).

En aquests moments la regulació del fondeig a la badia de
Ciutadella és competència de Capitania Marítima, no del
Govern de les Illes Balears.

Palma, 17 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació

AZ)
A la Pregunta RGE núm. 10673/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de
Son Blanc a Ciutadella (6).

És competència de Costes, el fondeig temporal ha de ser
autoritzat per Capitania Marítima.

Palma, 17 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

BA)
A la Pregunta RGE núm. 10677/22, de la diputada

Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pacients en llista d'espera per a
intervenció quirúrgica preferent a dia 21 d'octubre de
2022.

El nombre de pacients en llista d’espera per a intervenció
quirúrgica preferent a dia 21 d’octubre de 2022, indicant les
dades per hospitals i per patologia. (A detall de patologia
disposem de dades de dia 31/10/2022). 

El llistat adjunt a la resposta es pot consultar en aquest
enllaç.

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

Ordre de Publicació

BB)
A la Pregunta RGE núm. 10678/22, de la diputada

Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pacients en llista d'espera en consultes
a data 21 d'octubre de 2022.

El nombre de pacients en llista d’espera en consultes a data
21 d’octubre de 2022, indicat per especialitat mèdica i
desglossada per hospitals es el següent.

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

Ordre de Publicació

BC)
A la Pregunta RGE núm. 10684/22, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a partides dels capítols pressupostaris
de l'EPRTVIB IB3 per a 2023.

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

BD)
A la Pregunta RGE núm. 10687/22, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions des de la Direcció del
Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de Salut
i Consum per reduir la demora a les llistes d'espera de
pacients als hospitals comarcals de Manacor i d'Inca.

Pla de xoc per a les llistes d’espera dels hospitals públics
del Servei de Salut de les Illes Balears:
• Incrementar l’activitat quirúrgica en jornada laboral

ordinària.
• Pla de xoc d’activitat extraordinària fora de la jornada

ordinària: inversió fins a 18 milions.
• Increment de derivació als centres amb conveni singular,

Hospital Creu Roja i Hospital Sant Joan de Déu.
Traumatologia, cirurgia general, otorrinolaringologia,
urologia i oftalmologia.

Derivació de consultes i activitat quirúrgica a centres privats:
• Hospitals de Llevant com a suport de l’Hospital Comarcal

de Manacor.
• Contracte global de Mallorca com a suport d’HUSE,

HUSLL i Hospital d’Inca, fins a 12,5 milions ampliables.

Palma, 15 de novembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BE)
A la Pregunta RGE núm. 10688/22, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reincorporació a l’activitat del
Servei de Salut de les Illes Balears, de facultatius (metges)
i professionals d’infermeria que han estat en situació
personal/laboral de prejubilació o jubilació concedida.

S’han reincorporat vuit sanitaris del grup A1 (metges) en el
Servei de Salut. Actualment n’hi ha quatre en actiu. Aquests
contractes són d’una durada de dos mesos com a màxim i
poden ser prorrogats i trenta-dos sanitaris del grup A2
(infermeria) en el Servei de Salut. Actualment no hi ha
professionals en aquesta situació d’infermeria en el Servei de
Salut.

No hi ha professionals d’altres categories reincorporats en
el Servei de Salut. Hi ha cinc persones del grup sanitari A1 en
la condició d’emèrits.

Palma, 15 de novembre de 2022
La consellera de salut i consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BF)
A la Pregunta RGE núm. 11368/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a premis Senalla (I).

Les despeses que aquesta Conselleria ha assumit per als
Premis Senalla han estat les següents:

- Càtering: 2.783,00€
- Audiovisuals + Escenari: 4.439,49€
- Roll up + Diplomes: 149,90€
- Transport + allotjament premiats: 672,34

Un total de 9.042,73€

Palma, 21 de novembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

BG)
A la Pregunta RGE núm. 11369/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a premis Senalla (II).

El criteri per part de la Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica per convidar els
assistents a la celebració dels Premis Senalla ha estat una
limitació en número amb la condició de no excedir costos de
serveis d’àpats ni el contingent d’espai. La Confederació Balear
de Comerç és qui s’ha encarregat de fer una selecció dels
convidats a l’acte, per part de la Conselleria que hem fet una
convidada protocol·lària dels representants dels consells
insulars de les quatre illes, la presidència i vicepresidència del
Govern.

Palma, 16 de novembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

BH)
A la Pregunta RGE núm. 11370/22, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a premis Senalla (II).

Els Premis Senalla -que se celebren per primer cop aquest
2022, tenen com a objectiu reconèixer la tasca feta pel sector
Comerç a les 4 illes. Són uns Premis organitzats conjuntament
entre la Confederació Balear de Comerç i la Direcció General
de Comerç, Govern de les Illes Balears.

S’estableixen 5 categories:

- Premi Senalla Trajectòria Empresarial:
Es premiarà la trajectòria professional d’una personal que
s’hagi significat al sector del comerç balear per la seva
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implicació amb la nostra comunitat, per la defensa del
comerç de proximitat i/o per alguna fita d’especial
rellevància.
Criteris de valoració: tenir un històric clar i consensuat dins
el sector del comerç; projecció professional i humana més
enllà del seu propi negoci; fites i actuacions rellevants i
ressenyables.
Premiat: Pedro González Aguiló, Hiper Manacor, Mallorca.

- Premi Senalla Emprenedores i Emprenedors
Es premiarà emprenedora o emprenedor de l’any que s’hagi
significat per la novetat de la seva proposta, la innovació i
el valor afegit i/o la seva originalitat. 
Criteris de valoració: proposta d’alt valor afegit; nivell
disrupció i/o atreviment.
Premiada: Yolanda Ferrer Borràs, creadora d’Ansa,
Menorca.

- Premi Senalla Emblemàtic:
Es premiarà l’establiment emblemàtic de l’any que s’hagi
significat per la seva continuïtat, per la seva especial
rellevància al seu municipi o al conjunt de la comunitat i/o
per la seva història.
Criteris de valoració: establiment que formi part
indiscutible de la nostra memòria material i immaterial;
capacitat de continuïtat i resiliència; antiguitat acreditada i
projecció de futur.
Premiat: Pau Llull Riera, Forn Fondo, Mallorca.

- Premi Senalla Disseny
Es premiarà l’establiment amb millor projecció exterior,
escaparatisme, decoració d’interior i/o presentació de
productes.
Criteris de Valoració: elements físics que, en el seu conjunt,
tenguin una coherència estètica d’especial rellevància en el
moment de la votació; espais singulars amb especial cura
dels detalls d’ornamentació.
Premiat: Daniel Ramón Costa, la Sirena-Art, Eivissa.

- Premi Senalla Jove Emprenedora
Es premiarà emprenedora o emprenedor de l’any que s’hagi
significat per la novetat de la nova proposta, la innovació i
el valor afegit i/o la seva originalitat.
Criteris de valoració: persona amb menys de 35 anys; perfil
amb empenta; proposta d’alt valor afegit; nivell de
disrupció i/o atreviment.
Premiada: Aixa Torres Mercadal, Nuëet, Formentera.

El procés de selecció ha estat una mostra de la col·laboració
público-privada havent-hi concurrència del mateix possible
d’institucions i organitzacions.

Cada Consell Insular amb la/les seva/es respectiva/es
sectorial/s, fa una proposta de candidats/tes per categoria.

El jurat el conforma la Junta Directiva de la Confederació
Balear del Comerç (CBC) i el Govern de les Illes Balears, amb
el responsable de l’àrea de Comerç corresponent.

Cada membre de la Junta Directiva de la CBC té un vot, el
seu president vot de qualitat en cas d’empat i el Govern de les
Illes Balears assistirà a les deliberacions amb veu però sense
vot.

Almanco una de les categories haurà de recaure a una dona
o dones i s’haurà de mantenir un equilibri insular.

Les reunions del procés de selecció dels Premis Senalla ha
estat:

S’ha fet una reunió mensual des de l’1 de gener de 2022, ha
participat la Confederació Balear del Comerç en representació
de totes les patronal de comerç de Balears.

Palma, 16 de novembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 11433/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de residus carnis i de bestiar
a la planta de Milà (Menorca) (3).

La interacció entre la CMAIB i el Consorci ha estat
contínua des del 18 de setembre. Arran de la inspecció del
funcionament de l’abocador de la instal·lació sotmesa a
Autorització Ambiental Integrada (de dia 6 d’octubre de 2022)
en presència de treballadors de la UTE es Milà i el Consorci de
Residus Urbans i Energia de Menorca i del Servei de Residus
de la CAIB, es va requerir al promotor que faci arribar a la
CMAIB l’informe de la investigació oberta arran de la
publicació en premsa d’una suposada mala praxi en el
tractament de residus animals així com el protocol
d’incidències de l’abocador.

Es comunica l’acta de la inspecció i el requeriment de
documentació al Consorci en data 10 d’octubre de 2022. I el
consorci contesta enviant la documentació en dates 18 i 28
d’octubre, completant la documentació que ha havia anticipat
el 28 de setembre.

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

Ordre de Publicació

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 11434/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de residus carnis i de bestiar
a la planta de Milà (Menorca) (4).

La CMAIB va informar favorablement, en la tramitació de
l’avaluació ambiental estratègica, el PDS de prevenció i gestió
de residus no perillosos de Menorca de 2020, que preveia el
sistema de gestió dels SANDACH, planificació que és
competència del Consell de Menorca.

Així mateix, la CMAIB ha autoritzat i fa una valoració
general favorable del compliment de l’Autorització Ambiental
Integrada, sense perjudici de la investigació d’un episodi
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d’eventuals males pràctiques que ha donat lloc a la visita
d’inspecció de dia 6 d’octubre de 2022. A partir de la inspecció
s’ha requerit documentació diversa al Consorci, entre d’altres
el protocol de funcionament, per a revisar si s’hi han
d’introduir canvis.

En general, les millores de l’AAI del Milà han estat
substancials en els darrers anys.

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

Ordre de Publicació

BK)
A la Pregunta RGE núm. 11440/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació del sector ramader.

Creiem que la sostenibilitat de la ramaderia passa per molts
de factors i solucions des de moltes bandes. Des de la
conselleria, el sector primari de l’illa de Menorca, la seva
indústria elaboradora i el Consell Insular de Menorca, estem
fent tot el que està a les nostres mans perquè sigui sostenible,
a través d’un pla conjunt com és el Provilac, a més de moltes
altres mesures per al sector ramader que ja estan en marxa. Per
tant, solucions s’estan donant, i es necessita el suport de
tothom, de cada associació, entitat agrària, empresa i
productora/a de llet.

Palma, 5 de desembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació

BL)
A la Pregunta RGE núm. 11441/22, de la diputada

María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concreció de mesures i aplicació del
REB per salvar el sector agrícola ramader.

Que el REB es concretarà en reduccions fiscals pel que fa
als béns corporals, tal i com es va anunciar per part del Govern
de coalició estatal, així com també en relació als sobrecostos en
el transport de mercaderies. A banda d’això, cal tenir en 
compte que a la fi s’ha tingut en compte la insularitat a la nova
PAC.

Palma, 5 de desembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació

BM)
A la Pregunta RGE núm. 11577/22, del diputat José

Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a patins i bicicletes a les andanes (2).

Els encarregats de controlar l’accés d’aquesta mena de
vehicles a les instal·lacions i trens de SFM, tant el personal
d’intervenció de SFM com els vigilants de seguretat.

Palma, 22 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació des del dia 1 al 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
16 de desembre de 2022, conformement amb els articles 103.2
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 45.4 del
Reglament de la cambra, i atès l'acord adoptat pel Ple del
Parlament del proppassat dia 13 de desembre, acorda d'habilitar
des del dia 1 de gener al 31 de gener de 2023 per tal de
procedir a la tramitació de les iniciatives següents:
• 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 16 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 13179/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup de treball per donar compliment del punt novè de la Moció RGE núm. 2060/2022.
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	RGE núm. 13189/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del reglament de la regla de minimis (1).
	RGE núm. 13190/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del reglament de la regla de minimis (2).
	RGE núm. 13193/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels criteris de valoració de l'atur (1).
	RGE núm. 13194/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels criteris de valoració de l'atur (2).
	RGE núm. 13195/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels criteris de valoració de l'atur (3).
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	RGE núm. 13197/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alteració dels criteris de valoració de l'atur (5).
	RGE núm. 13232/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Xarc a Santa Eulària des Riu.
	RGE núm. 13233/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu.
	RGE núm. 13234/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany.
	RGE núm. 13235/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany.
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	RGE núm. 13242/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada el 2022 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'Escola d'Art d'Eivissa.
	RGE núm. 13243/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Xarc de Santa Eulària des Riu.
	RGE núm. 13244/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu.
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	RGE núm. 13249/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sa Blanca Dona d'Eivissa.
	RGE núm. 13250/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Isidor Macabich d'Eivissa.
	RGE núm. 13251/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Balàfia de Sant Llorenç.
	RGE núm. 13252/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'institut Sant Agustí de Sant Agustí des Vedrà.
	RGE núm. 13253/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat pressupostària que es pensa destinar el 2023 al manteniment i l'adequació de les instal·lacions de l'Escola d'Arts d'Eivissa.
	RGE núm. 13255/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a imports que reben les navilieres Eivissa-Formentera del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 13304/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones nomenades i contractades amb parentesc amb l'actual director general del Servei de Salut indicant si han rebut productivitat.
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	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 13208/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsió de conseqüències en el sector industrial de les alteracions en el turístic.
	RGE núm. 13209/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitud de celebració d'un ple monogràfic sobre els reptes i problemes a què s'enfronten els joves de les Illes Balears.
	RGE núm. 13210/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a transferència de costes i litoral.
	RGE núm. 13211/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques per evitar el tancament de comerços.
	RGE núm. 13212/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup d'estudi per limitar la compra i la venda d'habitatges a estrangers com a nova excusa del Govern per no construir més habitatge social.
	RGE núm. 13216/22, de la diputada Patrícia Fons i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió temporal d'immobles de grans tenidors prevista a la Llei d'habitatge.
	RGE núm. 13217/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retard del Govern de l'Estat per respondre la proposta d'OSP entre Menorca i Barcelona.
	RGE núm. 13218/22, 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. 13219/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment d'intents de suïcidi i d'autolesions entre els joves.
	RGE núm. 13220/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Codi Penal.
	RGE núm. 13221/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de conseqüències en el sector industrial de les alteracions en el turístic.
	RGE núm. 13222/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge HPO de Son Busquets.
	RGE núm. 13223/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la línia COVID-19 per a dones autònomes embarassades.
	RGE núm. 13224/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per absorbir l'increment d'usuaris del tren.
	RGE núm. 13225/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició dels escars del Port des Canonge.
	RGE núm. 13226/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'estabilització del Servei de Salut.
	RGE núm. 13227/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del cost de la vida.
	RGE núm. 13228/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a un habitatge per part dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes.

	3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 13214/22, del Sr. Moritz Werner Casero, relativa a topònim oficial de l'illa d'Eivissa.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 13203/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 11401/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció de l'accessibilitat per a les persones en situació de discapacitat.
	A la Pregunta RGE núm. 17604/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a control dels passatgers internacionals provinents de països qualificats com de "zones calentes de la COVID-19" a l'aeroport de Son Sant Joan.
	A la Pregunta RGE núm. 7650/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el conveni de carreteres.
	A la Pregunta RGE núm. 258/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola per impulsar la formació professional per a l'ocupació a Calvià.
	A la Pregunta RGE núm. 259/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de la substitució als hotels de llits normals per llits ergonòmics.
	A la Pregunta RGE núm. 4764/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre Menorca i València entre gener i abril de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 4780 i 4781/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a possible encariment del transport aeri i marítim (I i II).
	A la Pregunta RGE núm. 4782/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (III).
	A la Pregunta RGE núm. 4783/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (IV).
	A la Pregunta RGE núm. 4923/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball encarregat d'elaborar l'informe previ al punt novè de la Moció RGE núm. 2060/22, relativa a política en matèria d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 4938/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per tal que Balears quedi exempta de l'impost mediambiental al transport aeri i marítim.
	A la Pregunta RGE núm. 5474/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adequació del Programa anual d'estadística de 2021 amb el que estableix l'article 18.3 de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6759/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del metro al Parc Bit.
	A les Preguntes RGE núm. 7293 i 7294/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a responsables lingüístics de zona al sistema sanitari i funcions.
	A la Pregunta RGE núm. 7525/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'aparcaments dissuasius creats a les estacions de tren entre 2019 i 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7527/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions planificades per augmentar el nombre de vagons de trens.
	A la Pregunta RGE núm. 7668/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recanvis a SFM.
	A la Pregunta RGE núm. 7669/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a circulació d'unitats de metro per a trajectes Palma-Inca i Palma-Sa Pobla.
	A la Pregunta RGE núm. 7670/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en els trens Inca-Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 7671/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada d'unitats per avaria en activar-se els frens d'emergència.
	A la Pregunta RGE núm. 7672/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de destinacions de trens i retards.
	A la Pregunta RGE núm. 8430/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a treballs amb el Ministeri de Transports amb la declaració de l'OSP a la ruta Menorca-Barcelona.
	A la Pregunta RGE núm. 8549/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de Ports IB a l'estació marítima de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 8551/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació límit del personal de l'estació marítima de Ciutadella i Port d'Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 8569/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisicions d'habitatges resultants de la consecució d'acords de compensació i dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge habitual i compres d'habitatges que tenguin com a causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de retornar el préstec hipotecari.
	A la Pregunta RGE núm. 8571/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del dret de tanteig i retracte previst a l'article 26 ter de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8572/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del dret de tanteig i retracte previst a l'article 26 quater de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8574/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercici del dret de tanteig i retracte en transmissions d'habitatge protegit (article 75 quater de la Llei 5/2018).
	A la Pregunta RGE núm. 8579/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores dels serveis d'aigua, gas, electricitat o telecomunicacions durant l'any 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 8580/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriments de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores durant el primer semestre de l'any 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 8584/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords o convenis de col·laboració subscrits per dotar de Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.
	A la Pregunta RGE núm. 8589/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formalització en escriptura pública de l'adquisició d'habitatges de protecció pública.
	A la Pregunta RGE núm. 8590/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegació d'inscripció dels títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública.
	A la Pregunta RGE núm. 8593/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques per garantir el drets a l'habitatge finançades amb l'import com a conseqüència de les multes imposades per l'aplicació de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 9828/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a comprovacions del servei de vigilància de posidònia a Menorca 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 9829/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions fondejades sobre posidònia a Menorca, 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 9830/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions fondejades sobre posidònia que ha fet moure el servei de vigilància de Menorca, 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 9831/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients sancionadors iniciats pel servei de vigilància a Menorca, 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 9883/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vehicles elèctrics de la xarxa d'autocars del TIB.
	A la Pregunta RGE núm. 10564/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició d'habitatges de grans tenidors.
	A la Pregunta RGE núm. 10570/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a existència d'informe sobre funcionaris interins d'FP sense titulació exclosos de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents.
	A la Pregunta RGE núm. 10586/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi d'alternatives de traçat i mode de transport de la línia Artà-Cala Rajada.
	A la Pregunta RGE núm. 10588/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb l'article 18 de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 10590/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge (1).
	A la Pregunta RGE núm. 10591/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge (2).
	A la Pregunta RGE núm. 10667/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions per desplaçament als usuaris i acompanyants que reben assistència sanitària fora de la seva àrea de salut.
	A la Pregunta RGE núm. 10669/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (2).
	A la Pregunta RGE núm. 10670/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (3).
	A la Pregunta RGE núm. 10671/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (4).
	A la Pregunta RGE núm. 10672/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (5).
	A la Pregunta RGE núm. 10673/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondejos de creuers davant el Port de Son Blanc a Ciutadella (6).
	A la Pregunta RGE núm. 10677/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients en llista d'espera per a intervenció quirúrgica preferent a dia 21 d'octubre de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 10678/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients en llista d'espera en consultes a data 21 d'octubre de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 10684/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partides dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB IB3 per a 2023.
	A la Pregunta RGE núm. 10687/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des de la Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per reduir la demora a les llistes d'espera de pacients als hospitals comarcals de Manacor i d'Inca.
	A la Pregunta RGE núm. 10688/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reincorporació a l’activitat del Servei de Salut de les Illes Balears, de facultatius (metges) i professionals d’infermeria que han estat en situació personal/laboral de prejubilació o jubilació concedida.
	A la Pregunta RGE núm. 11368/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a premis Senalla (I).
	A la Pregunta RGE núm. 11369/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a premis Senalla (II).
	A la Pregunta RGE núm. 11370/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a premis Senalla (II).
	A la Pregunta RGE núm. 11433/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (3).
	A la Pregunta RGE núm. 11434/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca) (4).
	A la Pregunta RGE núm. 11440/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector ramader.
	A la Pregunta RGE núm. 11441/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concreció de mesures i aplicació del REB per salvar el sector agrícola ramader.
	A la Pregunta RGE núm. 11577/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a patins i bicicletes a les andanes (2).

	3.17. INFORMACIÓ
	Habilitació des del dia 1 al 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).




