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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 16 diputats i diputades dels
Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 164/23.

 La Diputació Permanent, a la sessió de dia 24 de gener de
2023, rebutja, per 9 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció,
després de les tres votacions preceptives i en aplicació de
l'article 101 del Reglament de la cambra, la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, per tal de substanciar les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE
núm. 149, 146, 153, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 148, 145, 154, 150 i 163/23.

Palma, a 24 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2023, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 276/23, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, de modificació de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l'habitatge de les Illes Balears.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Unidas
Podemos presenta la proposició de llei següent:

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2018, DE 19 DE JUNY,
DE L'HABITATGE DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mercat immobiliari de les Illes Balears des de fa temps
és un mercat tensat que dificulta de manera greu l'accés de les
persones residents a un habitatge a causa de la pujada de preus,
tant d'adquisició com de lloguer. Segons dades recents de
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Balears es manté com la

regió amb l'habitatge més car, amb un increment anual del 8%.
Una de les conseqüències és que a les Illes només un 17,5%
dels joves està emancipat, ja que un jove necessita dotze
vegades el que guanya en un any per comprar-se un pis.

Les causes d'aquest increment en els preus d'adquisició
d'habitatges (tant de lloguer com de compra) són plurals i
diverses. Podem assenyalar com a causes més rellevants
l'increment demogràfic, les minses polítiques de promoció
d'habitatge públic, la detracció d'immobles del mercat de
l'habitatge per destinar-los a lloguer turístic, l'elevat percentatge
d'adquisicions de segones residències a les Illes per no
residents i també, de manera destacada, l'adquisició o la
retenció d'habitatges amb finalitats especulatives per fons
d'inversió, entitats bancàries o altres inversors, que sovint els
mantenen buits. En un context d'incertesa geopolítica i
econòmica, la compra d'habitatge com a inversió s'està
consolidant com un dels principals motius per adquirir una casa
a Espanya.

És per això que no podem recórrer a una única mesura per
limitar o rebaixar el preu de l'habitatge i suavitzar les dificultats
en les quals es troben multitud de persones i famílies de la
nostra comunitat però, tot i la complexitat dels factors que
afecten de manera greu al dret a l'habitatge dels ciutadans, els
poders públics no es poden mantenir passius, sinó que estan
obligats a adoptar totes i cadascuna de les mesures que puguin
incidir en els diversos factors que generen la manca d'habitatge
per viure els residents, i a recórrer a tots els instruments legals
per reconduir el mercat. L'objectiu ha de ser arribar a destinar
el 2% del PIB a polítiques públiques d'habitatge.

L'article 47 de la Constitució Espanyola estableix, com a
principi rector de la política social i econòmica, que tota la
ciutadania té dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat, i que,
per tal de fer efectiu aquest dret bàsic de caràcter social, els
poders públics han de promoure les condicions necessàries i
establir les normes pertinents. L'article 12.3 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que les institucions
pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
complir les finalitats que els són pròpies i en el marc de les
competències que els atribueix aquest Estatut, han de
promoure, com a principis rectors de la política econòmica i
social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena
ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic, de
manera que s'asseguri a tota la ciutadania l'accés als serveis
públics i el dret a la salut, l'educació, l'habitatge; i l'article 22
de l'Estatut estableix el dret a un habitatge digne i disposa que
les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir el dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans de
les Illes Balears.

A l'empara d'aquestes disposicions legals i amb la voluntat
d'incidir en dos dels factors que determinen l'increment del preu
de l'habitatge a la nostra comunitat, com són l'acumulació
d'habitatges buits pels grans inversors amb finalitats
especulatives i la manca de promoció pública d'habitatge, es
planteja aquesta llei.

En primer lloc, s'estableix una mesura necessària en aquest
context com és la modificació de la definició de gran tenidor
d'habitatge inclosa en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge de les Illes Balears, que s'amplia considerant com a

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=22
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tals les persones físiques o jurídiques que, per si mateixes, de
manera directa, o indirectament a través de la participació en
altres societats o grups de societats de les quals tenguin el
control efectiu, disposin de cinc o més habitatges, a l'àmbit de
les Illes Balears, en règim de propietat, lloguer, usdefruit o
qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l'ús, i que
tenguin com a activitat econòmica la promoció immobiliària,
la intermediació, la gestió, la inversió, la compravenda, el
lloguer o el finançament d'habitatges.

Segons el Cadastre, hi ha 27.170 propietaris que tenen de
6 a 10 immobles urbans a les Illes Balears. Tot i que no
necessàriament són tots habitatges, si tenim en compte que el
Cadastre es refereix a titulars i que la definició esmentada
inclou, a més, la disponibilitat d'habitatges en règim de lloguer,
usdefruit o qualsevol altre títol, ens podem fer una idea de
quina manera s'amplia l'àmbit d'aplicació d'aquesta figura, amb
un nombre molt més elevat de titulars obligats a inscriure els
immobles en situació legal de desocupació al Registre
d'habitatges desocupats i a la cessió del seu ús prevista a
l'article 42, de persistir aquesta circumstància, la qual cosa
permetrà ampliar el parc públic d'habitatge destinat a lloguer.

En segon lloc, es modifica la Llei d'urbanisme per tal de
garantir que les administracions titulars de patrimoni públic de
sòl destinin un percentatge d'almanco un 50% del sòl urbà a
habitatges de promoció pública.

Aquesta llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva
que la comunitat autònoma de les Illes Balears té en matèria
d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge, d'acord amb el
que estableix l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia, sens
perjudici de les competències exclusives que té l'Estat de
conformitat amb l'article 149 de la Constitució.

Consta d'un article únic amb la modificació de l'article 4 de
la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears,
una disposició addicional, una disposició derogatòria i dues
disposicions finals.

Article únic 
Modificació de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge
de les Illes Balears

1. Es modifica la lletra i) de l'article 4 de la Llei 5/2018, de 19
de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:

"i) Grans tenidors d'habitatge: es consideren grans tenidors
d'habitatge als efectes d'aquesta llei les persones físiques o
jurídiques que, per si mateixes, de manera directa, o
indirectament a través de la participació en altres societats
o grups de societats de les quals tenguin el control efectiu,
disposen de cinc o més habitatges, a l'àmbit territorial del
conjunt de l'Estat espanyol, en règim de propietat, lloguer,
usdefruit o qualsevol altre dret que les faculti per cedir-ne
l'ús, i que tenguin com a activitat econòmica la promoció
immobiliària, la intermediació, la gestió, la inversió, la
compravenda, el lloguer o el finançament d'habitatges. Als
efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha un grup de
societats quan es doni algun dels casos establerts a l'article
42 del Codi de Comerç. En qualsevol cas, s'entendran
incloses les entitats financeres, les filials immobiliàries
d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió

d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració
bancària, d'acord amb la legislació mercantil, i els fons de
capital de risc i de titulització d'actius."

2. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 21 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:

"Article 21 
Plans de foment de la rehabilitació 

1. Els plans d'habitatge del Govern de la comunitat
autònoma han de prioritzar la regeneració i la renovació
urbana i la rehabilitació dels habitatges.

2. El pla de rehabilitació d'habitatges, que s'ha d'aprovar per
decret, és l'instrument vertebrador de les polítiques
dirigides a la conservació i la rehabilitació del parc
d'habitatges i ha d'establir el sistema i el calendari perquè
siguin revisats i actualitzats. Aquest pla, que serà triennal,
es pot integrar en el conjunt d'instruments de planejament
sectorial que estableix el títol II i els estatals que hi
concordin. Entre altres programes o mesures específics per
fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges i d'edificis
d'habitatges, s'han d'incloure subvencions directes,
avantatges fiscals o actuacions convingudes amb propietaris
i llogaters."

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 42 de la Llei 5/2018, de 19
de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, amb el següent
redactat:

"Article 42 
Cessió d'habitatges desocupats de grans tenidors

1. Els grans tenidors que disposin d'immobles inscrits en el
Registre d'habitatges desocupats n'han de cedir la gestió
dels ubicats al territori de les Illes Balears a l'Institut Balear
de l'Habitatge (IBAVI), pel termini mínim establert per a un
lloguer d'habitatge habitual a la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'arrendaments urbans, prorrogable per acord
mutu de les parts, sempre que es verifiquin les
circumstàncies objectives següents:

a) Quan hi hagi una necessitat objectiva d'habitatge o hi
hagi dificultats d'accés a aquest per part de la ciutadania,
anteposant l'interès públic general al particular del gran
tenidor, fet que s'ha d'entendre acreditat sempre que hi hagi
persones inscrites en el Registre públic de demandants
d'habitatges protegits les peticions de les quals no es puguin
atendre amb el parc d'habitatge públic disponible.

b) Quan les mesures adoptades per les diferents
administracions públiques per tal de resoldre els problemes
d'accés a l'habitatge no siguin suficients per atendre la
necessitat objectiva d'habitatge, es podrà exigir als grans
tenidors la cessió d'habitatges desocupats."
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Disposició addicional única 
Modificació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'Urbanisme de les Illes Balears

Es modifica la lletra d) de l'article 100 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, amb el
redactat següent:

"Article 100 
Classes i constitució dels patrimonis públics de sòl

1. La comunitat autònoma, els consells insulars i els
municipis han de constituir i exercir la titularitat dels
patrimonis públics de sòl amb les finalitats següents:

d) Garantir una oferta de sòl suficient amb destinació a
l'execució d'habitatges de protecció oficial o altres règims
de protecció pública. Com a mínim, s'ha de destinar a
aquesta finalitat el 50% del sòl urbà del qual cada
administració sigui titular."

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un
rang inferior que s'oposin a allò que preveu aquesta llei.

Disposició final primera 
Desplegament normatiu

S'autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei,
i també la conselleria competent en matèria d'habitatge perquè
dicti, si escau, les ordres de desplegament.

Disposició final segona 
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de gener de 2023
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
La portaveu suplent
Maria Esperança Sans i Regis

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2023, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 207/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aplicació de la LOMLOE durant el primer
trimestre.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació i
Formació Professional en relació amb els resultats de
l'aplicació de la LOMLOE durant el primer trimestre.

Palma, a 18 de gener de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 208/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
transport terrestre.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general d'aquest en matèria de
transport terrestre.

Palma, a 18 de gener de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 209/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transferència de costes i litoral.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general d'aquest pel que fa a la
transferència de costes i litoral.

Palma, a 18 de gener de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 227/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a política i acció general del Govern en matèria d'atenció
ciutadana.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política i acció general del Govern en matèria d'atenció
ciutadana.
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Palma, a 19 de gener de 2023
El portaveu
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a política i acció general del Govern en matèria d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política i acció general del Govern en matèria d'habitatge.

Palma, a 19 de gener de 2023
El portaveu
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 429/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern en matèria d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació amb la política del Govern en matèria
d'habitatge.

Palma, a 25 de gener de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 171/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, 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.

Quin és el nombre de persones vacunades contra la
COVID-19 des de l'inici de la campanya de la segona dosi de
record?

Quin és el nombre de persones vacunades contra la
COVID-19 que, arran de l'inici de la campanya de la segona
dosi de record, han estat vacunades per primera vegada?

Palma, a 16 de gener de 2013
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 172/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, 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.

Quin és el nombre de professionals sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears que a dia d'avui no s'han vacunat de
la dosi de record d'acord amb la convocatòria corresponent?

Palma, a 16 de gener de 2013
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 186/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de l'Hospital Verge de la Salut, 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.

Se sol·licita informació sobre:

1. Pressupost inicial destinat a l'Hospital Verge de la Salut en
els exercicis 2020, 2021 i 2022.

2. Pressupost executat destinat a l'Hospital Verge de la Salut en
els exercicis 2020, 2021 i 2022.

3. Dels pressuposts destinats i del pressupost executat se
sol·licita especificar, a cada un dels exercicis:

a) El destinat a equipament tècnic sanitari.
b) El destinat a  manteniment i reparacions.
c) El destinat a obra major, reformes, ampliacions i

modificacions.
d) El destinat a equipament mobiliari.

Palma, a 17 de gener de 2013
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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D)
RGE núm. 187/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de l'Hospital Verge de la Salut, 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.

1. Se sol·licitat relació del deteriorament, les rompudes i els
desperfectes detectats des dels responsables de l'edifici i la
gerència del seu funcionament, durant els anys 2019, 2020,
2021 i 2022.

2. Se sol·licita relació de les actuacions de reparacions, obres
menors, obra major, substitucions d'equipaments realitzades
des del 2019 al 2022, d'acord amb els desperfectes i les
necessitats detectades, segons el que es demana al punt 1.

Palma, a 17 de gener de 2013
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 188/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de l'Hospital Verge de la Salut, 3.

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

1. Respecte del centre hospitalari Verge de Lluc, quina és
l'actuació prevista des del Servei de Salut de les Illes Balears
per a l'any 2023?

2. Té prevista la Conselleria de Salut i Consum la reorientació
de les àrees diferenciades i les cobertures actuals: cirurgies
ambulatòries, atenció al pacient geriàtric amb patologies
agudes i cronicitat? Si n'és el cas, a quines funcions es
destinarà?

3. Té previst el Govern el tancament d'aquest centre hospitalari
en el seu projecte d'infraestructures sanitàries i sociosanitàries?

4. Quina és la valoració de la Conselleria de Salut i Consum
respecte de l'estat actual de l'equipament, les dependències,
l'estat i la conservació d'aquest edifici hospitalari?

Palma, a 17 de gener de 2013
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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 25 de gener de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 433/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegacions de concessions a establiments turístics
d'Eivissa per part del Ministeri de Transició Ecològica.

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

Quin  és el posicionament del Govern en relació amb les
notícies aparegudes als mitjans de comunicació pel que fa a les
denegacions de concessions a establiments turístics d'Eivissa
per part del Ministeri de Transició Energètica?

Palma, a 25 de gener de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

B)
RGE núm. 434/23, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació del conveni d'hostaleria.

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 Turisme, en quina situació es troba la
negociació que vostè lidera en relació amb el conveni
d'hostaleria?

Palma, a 25 de gener de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 435/23, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concessió de 120.000 metres quadrats als molls comercials
del Port de Palma.

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

Sr. Negueruela, quina valoració fa de la concessió que vol
atorgar l'autoritat portuària, de forma directa i a una sola
empresa, de 120.000 metres quadrats als molls comercials del
Port de Palma?

Palma, a 25 de gener de 2023
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

D)
RGE núm. 437/23, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a adopció de mesures que
protegeixin realment el dret a l'habitatge per als residents
a les Illes Balears per part del Govern central.

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.

Veu el Govern central receptiu a adoptar mesures que
protegeixin realment el dret a l'habitatge per als residents a les
Illes Balears?

Palma, a 25 de gener de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 438/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
treballadors en la instal·lació elèctrica per avançar en la
transició energètica.

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.

Reaccionarà el Govern a la crida llançada per part dels
instal·ladors elèctrics, que han denunciat recentment que
manquen 1.000 treballadors més a les Illes Balears per donar
resposta a la demanda actual i avançar en la transició
energètica?

Palma, a 25 de gener de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 441/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
acords amb els socis de govern, Podemos i MÉS, respecte
del requisit del català a la sanitat.

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, ens pot explicar els acords amb els seus
socis de govern, Podemos i MÉS, respecte del requisit del
català a la sanitat?

Palma, a 25 de gener de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 442/23, complementada amb l'escrit RGE

núm. 448/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a com valora
que l'Autoritat Portuària pretengui adjudicar sense
concurs públic a una empresa gallega la concessió de
120.000 metres quadrats del Port de Palma per al seu ús
com a varador durant els pròxims 50 anys.

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

Sr. Negueruela, com valora que l'Autoritat Portuària
pretengui adjudicar sense concurs públic a una empresa gallega
la concessió de 120.000 metres quadrats del Port de Palma per
al seu ús com a varador durant els pròxims 50 anys?

Palma, a 25 de gener de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 225/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a disculpa, rectificació i cessament  immediat de la
ministra i la secretària d'Estat d'Igualtat (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Les declaracions
efectuades per la ministra i la secretària d'Estat d'Igualtat en
relació amb la reducció de les penes que suposa l'aplicació de
l'anomenada llei del "només sí és sí"; el menyspreu que
suposen per a tots els integrants del Poder Judicial així com per
a les víctimes de la violència de gènere, fan necessari un
pronunciament urgent de la cambra sobre aquest tema que
exigeixi la depuració de les corresponents responsabilitats
polítiques.

L'Estat de Dret és un dels pilars de la democràcia
espanyola, clau de volta de qualsevol actuació pública i
garantia de la convivència ciutadana. Per consolidar aquest
marc de protecció el nostre país no tan sols ha de desincentivar
conductes considerades reprotxables, sinó assegurar un
tractament civil o penal que castigui els il·lícits comesos.

Aquests objectius són més importants possiblement en
l'àmbit de la violència de gènere, que implica els drets, la
llibertat i la indemnitat sexuals. La violència de gènere és una
de les manifestacions més cruels i inhumanes del fracàs en la
convivència entre homes i dones. Aquesta xacra social erosiona
el dret al lliure desenvolupament de la personalitat en l'esfera
sexual, així com la integritat física i moral, i fins i tot la vida,
de les dones. La violència de gènere també afecta el benestar i
el desenvolupament psíquic dels menors d'edat i de les persones
amb discapacitat, respecte de la seva integració social i el seu
desenvolupament físic i psicològic.

Espanya ha estat un país pioner en la lluita contra la
violència de gènere, desplegant una adequada protecció en
matèria de violència de gènere des de la normativa nacional i
internacional, destacant aquí el Conveni d'Istanbul o el Conveni
de Varsòvia. A nivell nacional, el nostre país compta amb la
Llei d'assistència a les víctimes de delictes violents i contra la
llibertat sexual (Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i
assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat
sexual), i la Llei Orgànica de protecció integral contra la
violència de gènere (Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere),
una norma referent en la protecció de les víctimes de violència
de gènere. Aquestes lleis complementen la tipificació penal
pròpia dels diferents delictes que afecten la llibertat i la
indemnitat sexual.

A més, mostra de l'esperit de consens polític que ha de
dominar aquestes polítiques, el desembre de 2017 es va aprovar
el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que va impulsar
el Partit Popular i va dotar econòmicament el Govern de
Mariano Rajoy amb 1.000 milions d'euros. El pacte va ser
ratificat pels grups parlamentaris, les comunitats autònomes i
les entitats locals i va destinar, entre 2018 i 2022, un total de
100 milions d'euros entre entitats locals, 500 milions entre

comunitats autònomes i 400 milions entre els organismes
competents de l'Administració General de l'Estat. Tot això per
lluitar contra la violència de gènere en àrees com sensibilització
i prevenció, resposta institucional, ajuda i protecció a les
víctimes o assistència i protecció dels menors.

No obstant això, la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de
setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda
com la llei del “només sí és sí”, ha modificat el títol VIII del
Codi Penal quant als delictes denominats actualment de llibertat
sexual. Ara tots aquests delictes són considerats agressió
sexual, quan amb anterioritat es dividien en abusos o agressions
sexuals, segons la seva gravetat. Encara més greu, les penes
d'aquests fets delictius especialment lesius per a les dones i els
menors s'han vist reduïdes per donar cabuda a delictes de
menor envergadura. Aquesta circumstància implica que molts
dels condemnats per aquests fets podran acollir-se a una
reducció de les seves penes, per l'aplicació obligatòria del
principi de norma més favorable per al reu, sobre la base de
l'article 2 del Codi Penal. Una circumstància de la qual el Grup
Parlamentari Popular va avisar durant la tramitació de la llei,
essent llavors acusats els seus diputats de difondre faules, per
part de la coalició de Govern.

Aquestes faules van resultar ser veritats. La conseqüències
de la inacció governamental s'observen avui. Pocs mesos
després de l'aprovació de la llei del “només sí és sí” per part del
Govern i a instàncies del Ministeri d'Igualtat que dirigeix Irene
Montero, més de 160 agressors sexuals han vist rebaixades les
seves penes.

Aquesta situació és inacceptable. La llei del “només sí és sí”
s'ha demostrat clarament ineficaç per aconseguir els seus
objectius de protecció de les dones. No protegeix les dones
d'avui ni les víctimes d'ahir i només afavoreix la
revictimització. Per si no fos prou greu la situació, davant les
crítiques de la judicatura i de l'opinió pública al Ministeri
d'Igualtat, primer la ministra Irene Montero va acusar els jutges
de “masclistes” que apliquen defectuosament la llei, amb algun
dels seus diputats considerant-los fins i tot “fatxes amb toga”.

Recentment, la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela
Rodríguez, va restar rellevància a les excarceracions
d'agressors sexuals, adduint que “potser [l'agressor] va a la
presó després d'haver assassinat ja”. Posar en dubte la
necessitat de l'aplicació del Codi Penal és burlar-se de les
víctimes. Ángela Rodríguez a més va relativitzar sobre les
“onades” de condemnats per delictes sexuals ara en llibertat,
argumentant que les crítiques a la llei eren “faules, notícies
falses i manipulacions”.

Aquestes faules van resultar de nou ser veritats, com les
xifres d'excarcerats després de l'entrada en vigor  de la llei del
“només sí és sí" testifiquen. De nou, més de 160 agressors
sexuals han vist rebaixades les seves penes.

Per la dignitat i els drets de les víctimes, el Partit Popular
considera que la gravetat dels fets i l'alarma social generada per
la irresponsabilitat i la inacció del ministeri mereixen una
resposta clara i urgent. És evident el nul rigor del Ministeri
d'Igualtat d'Irene Montero durant aquests anys de Govern de
Pedro Sánchez. En aquest sentit, la responsabilitat no és només
de les responsables del ministeri, sinó del Govern del qual
depèn i el seu president, Pedro Sánchez, que va donar suport a
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l'aprovació de la llei del “només sí és sí” i va nomenar Irene
Montero ministra.

Per tant, en vista de les declaracions polítiques, així com de
contínues excarceracions d'agressors sexuals produïdes per la
inacció del Govern i del Ministeri d'Igualtat, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a destituir la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la secretària
d'Estat del ram, Ángela Rodríguez, per les irresponsables i
indignes declaracions efectuades i per la inacció legislativa per
protegir les dones. Per això, proposa al Govern d'Espanya:

• Que demanin disculpes, rectifiquin i siguin destituïdes
immediatament tant la ministra Irene Montero, com la
secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, respecte de 
les seves declaracions a jutges i partits polítics en l'aplicació
de la llei del “només sí és sí".
• Que es reprenguin els treballs per a la continuïtat del Pacte
d'Estat contra la violència de gènere, dotant-lo de fons per
a la seva aplicació pluriennal, en coordinació amb els
partits polítics, les comunitats autònomes i les entitats
locals.
• Que es col·labori amb totes la comunitats autònomes en la
discussió, l'elaboració i la implantació de mesures sobre
violència de gènere, des del marc de consens que ofereix la
Conferència Sectorial d'Igualtat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears que, tal com pensa fer el Partit Popular, no participi a
cap acte institucional o protocol·lari amb presència d'alts
càrrecs del ministeri, en senyal de solidaritat amb totes les
víctimes, fins que no es compleixin les exigències de
rectificació i cessament aquí plantejades.

Palma, a 18 de gener de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 174/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a modificació de les estadístiques d'ocupació que
mensualment publica el SEPE, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

La reforma laboral de 2022, Reial decret llei 32/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la
garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del
mercat de treball, va eliminar els contractes per obra i serveis,
una modalitat contractual molt utilitzada al nostre país, i va
establir un període transitori de tres mesos perquè les empreses
poguessin adaptar-se a la nova legislació. Aquesta va ser l'única
mesura implementada per la nova normativa laboral per
fomentar els contractes indefinits: prohibir els contractes
temporals (excepte comptades excepcions).

Podem dir que els contractes fixos discontinus han vingut
a reemplaçar els contractes temporals prohibits per la reforma
laboral. És cert que, tècnicament, els contractes fixos
discontinus són contractes indefinits, encara que amb moltes
peculiaritats. Tenen més garanties per al treballador que un
contracte temporal, com antiguitat o major indemnització en
cas d'acomiadament, però és igual d'inestable.

El treballador el fa per temporades i de manera intermitent
i, quan acaba aquesta, l'empresa el dona de baixa en la
Seguretat Social, per la qual cosa deixa de cotitzar i se'n va a ca
seva. Si ha generat dret, cobrarà la prestació per desocupació
fins que l'empresa el torni a cridar, però no sap quan el cridarà.
A més, no existeix un període mínim de dies que s'ha d'estar
contractat, tret que el conveni col·lectiu així ho estableixi. Així,
a pesar que el treballador no treballi de forma continuada, se'l
considera com a ocupat fins i tot durant les etapes d'inactivitat.

Aquesta modalitat contractual no és nova, ja existia abans
de l'entrada en vigor de la norma laboral, i sempre s'ha
comptabilitzat de la mateixa manera a efectes estadístics. No
obstant això, en haver-se prohibit els contractes per obra i
servei i haver-se limitat els contractes temporals només per a
circumstàncies molt taxades, els fixos discontinus s'han
multiplicat. Segons les dades publicades pel SEPE, durant els
10 primers mesos de l'any 2021 es van subscriure 211.721
contractes fixos discontinus; durant el mateix període de l'any
2022 s'han subscrit 1.928.701 contractes d'aquesta modalitat,
la qual cosa suposa un increment del 811%.

Balears

Aquestes modificacions en la legislació laboral no han creat
més treball, ni han resolt la dualitat estructural del nostre
mercat de treball, sinó que han substituït un tipus de contracte
per un altre per cobrir les mateixes necessitats temporals. La
diferència és que el treballador temporal comptabilitza com a
aturat quan s'extingeix el seu contracte, mentre que el
treballador fix discontinu, encara que sigui ca seva sense
treballar, sense cotitzar i cobrant l'atur, no compta com a aturat
a l'efecte de les estadístiques, sinó com a ocupat.
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D'aquesta manera, des del punt de vista estadístic els
contractes indefinits s'han multiplicat (encara que sigui un
contracte indefinit que suposi treballar un sol mes a l'any) i els
contractes temporals s'han reduït significativament.

Des del Partit Popular ja venim avisant des de fa mesos que
aquests canvis en els registres dels contractes estan alterant
l'objectivitat estadística, i que el triomfalisme que se'ns vol
mostrar no es correspon amb la realitat efectiva del nostre
mercat laboral.

En aquesta mateixa línia s'han manifestat recentment
l'Institut Talent i Innovació, BBVA Research i FEDEA en el
seu informe del mes de novembre de 2022, Observatori
trimestral del mercat  de treball, on s'estableix que «la reforma
laboral de 2022 està introduint soroll en les estadístiques
d'ocupació». Fa referència especialment al sobtat ús massiu dels
contractes fixos discontinus i a la poc transparent manera de
comptabilitzar-los.

Alerten de com durant el mes d'octubre es va produir una
variació anòmala de l'atur registrat que, encara que es va
interpretar com un efecte de la reforma laboral, es va deure en
part a un ajust —no comunicat pel SEPE— en l'evolució de les
altes dels demandants d'ocupació amb relació laboral, grup en
el qual s'inclouen els fixos discontinus en període d'inactivitat
(que es va incrementar en 228.000 nous demandants) i que va
alterar la realitat laboral.

La veritat és que existeix un dèficit d'informació en les
dades estadístiques facilitades pel SEPE que convé corregir.
Amb la informació disponible, no és possible conèixer amb
exactitud el nombre de treballadors fixos discontinus que es
troben inactius, la qual cosa suposa no poder conèixer l'atur
efectiu ni valorar la veritable situació del mercat laboral
impedint-nos poder adoptar mesures que permetin millorar-lo.

Des del Partit Popular entenem prioritari adaptar les
estadístiques d'ocupació a la nova realitat laboral per poder fer
un seguiment de l'evolució del mercat de treball sense paranys
ni maquillatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern dels Illes Balears a adoptar les mesures pertinents
perquè de manera urgent es modifiquin les estadístiques
d'ocupació que mensualment publica el SEPE, a fi de:

1. Obtenir major transparència.

2. Aclarir el tractament estadístic dels treballadors fixos
discontinus i actualitzar aquestes dades des de l'entrada en
vigor de la reforma laboral de 2022.

3. Elaborar un indicador complementari que compari,
juntament amb l'atur registrat, l'atur efectiu, entenent com atur
efectiu la suma dels demandants d'ocupació aturats i aquells
demandants d'ocupació amb relació laboral (entre els quals es
troben els fixos discontinus).

4. Publicar informació desagregada amb efectes retroactius des
de l'entrada en vigor de la reforma laboral de 2022:

- Del grup de demandants d'ocupació amb relació laboral.
- De les altes i baixes dels contractes fixos discontinus
temporals i definitius.
- Del nombre de treballadors fixos discontinus que cobren
l'atur.

5. Adoptar qualssevol altres mesures que de manera eficaç
contribueixin a fomentar la transparència de les dades i
estadístiques publicades pel SEPE i el Ministeri de Treball i
Economia Social a fi de facilitar el seguiment de l'evolució del
mercat laboral.

Palma, a 17 de gener de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 230/23, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a bombers forestals, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

Els incendis forestals que han devastat enormes quantitats
de territori en el conjunt de l'Estat s'han anat repetint cada estiu
des de fa dècades, a causa de diferents motius, des de l'abandó
de l'activitat agrària i el manteniment decreixent del medi rural
i forestal, l'absència de gestió forestal, la deficient planificació
territorial, els recurrents conflictes socials i econòmics, la
urbanització de la muntanya, la ineficiència dels plans
municipals d'emergència i, en els últims anys, el progressiu i
imparable canvi climàtic. La situació que viu el nostre país any
rere any amb els efectes acumulats de l'anterior, amb estius
cada vegada més calorosos i amb la proliferació d'incendis
forestals d'una virulència desconeguda fins fa molt poc, ens
porta a concloure que en aquests moments necessitem impulsar
amb determinació les condicions que permetin una adequada
prevenció i extinció d'aquests focs, així com una cura adequada
del nostre medi rural i natural que garanteixi tant la prevenció
com una major protecció davant aquest perillós fenomen.

En aquests moments, a causa del canvi climàtic els incendis
ja no són propis únicament dels estius. Els incendis es poden
produir al llarg de l'any, independentment que encara la seva
major virulència es produeixi durant el període estival.
L'enormitat d'alguns incendis ha fet que des de fa alguns anys
es denominin Grans Incendis Forestals (GIF) els que
sobrepassen les 500 hectàrees cremades, una cosa poc usual fa
alguna dècada, però avui molt més freqüent, tal com indiquen
els 60 registrats a Espanya el 2022. Aquests incendis
representen el 0,18% del total d'incendis, però suposen el 40%
de la superfície cremada. Últimament també s'està utilitzant la
figura dels incendis anomenats de “sisena generació” que estan
provocant importants estralls a la muntanya. Aquests incendis
presenten un comportament explosiu i extrem, que es
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propaguen a gran velocitat, sent molt perillosos i impossibles
d'apagar pels mitjans d'extinció. Estan clarament vinculats al
canvi climàtic i modifiquen les condicions meteorològiques de
la zona afectada. Segons les dades del Sistema Europeu
d'Informació d'Incendis Forestals (EFFIS), l'any 2022 s'han
cremat a Espanya 310.000 hectàrees, quatre vegades més que
la mitjana de 2006 a 2021. A més de les conseqüències sobre
la biomassa forestal és important ressenyar les conseqüències
de contaminació directa de CO2. Segons estimacions de la
EFFIS, l'impacte va superar els 11 milions de tones de CO2 per
les emissions derivades dels incendis des d'Espanya en aquest
mateix any.

A Balears, malgrat la xifra reduïda de superfície cremada el
2022 -un poc més d'11 hectàrees- convé recordar les 2.843
hectàrees de 2013, gairebé totes elles corresponents al gran
incendi d'Andratx, i les 2.341 hectàrees de 2011, de les quals
1.443 van correspondre a l'incendi de Morna, a Eivissa.

A causa d'això, és fonamental assimilar que els incendis
forestals són cada vegada més nombrosos i virulents i que,
donada la complexitat tècnica per atallar-los, es converteixen
a vegades en un parany que, desgraciadament, ha estat mortal
per a massa bombers i bomberes forestals durant els últims
anys.

Les competències en matèria d'incendis corresponen a les
comunitats autònomes. Algunes comunitats van decidir en el
moment de les transferències emmarcar aquesta activitat en
l'àmbit forestal i altres la van enfocar com a comesa pròpia de
protecció civil, amb diferents models existents per tant en
l'actualitat en el conjunt de l'Estat. En alguns casos, la lluita
contra els incendis forestals es du a terme a través d'empreses
públiques, mentre que en unes altres es recorre a empreses
privades, amb contractacions directes.

Les plantilles de bombers forestals que treballen a les ordres
de les diferents administracions, directament o indirectament,
compten amb més de 25.000 efectius en tot l'Estat. Porten
temps denunciant la precarietat laboral que sofreixen, amb
contractes temporals i amb condicions laborals desiguals, en
alguns casos lamentables. Això influeix negativament en el
propi exercici de les labors preventives en l'extinció d'incendis,
ja que la inseguretat laboral no és el canal més motivant
d'acompliment professional. Com és sabut és crucial el treball
de prevenció d'incendis en el medi rural durant tot l'any, però
especialment a l'hivern. Alguna cosa tenen clara els
professionals quan afirmen que "els incendis s'apaguen a
l'hivern".

Per tot això, i en sintonia amb els propis bombers forestals,
directament implicats en l'extinció d'aquests incendis,
considerem essencial que s'aprovi una norma bàsica de caràcter
estatal: la Llei bàsica dels bombers forestals, que reconegui el
seu estatus professional, unes garanties de treball dignes i la
seva incorporació a l'administració, defugint les recurrents
externalitzacions. Parlem, en definitiva, de garantir uns serveis
públics de qualitat i de cuidar les persones que els presten.

Així mateix, sembla imprescindible, més enllà del
recentment aprovat Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel
qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals,
disposar ja d'una norma estatal que promogui una coordinació
de tots els serveis de prevenció i extinció d'incendis que tingui

en compte la legislació dels diferents nivells competencials i
que permeti una millor col·laboració entre els cossos per
afrontar qualsevol emergència, una llei de coordinació de
serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvament
autonòmics (SPEIS), que estaria inclosa en el marc del Sistema
Nacional de Protecció Civil. Una norma, hem de recordar,
pendent de tramitació en el Congrés des del passat estiu.

Per tot això, el Grup Parlamentari d'Unides Podem presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure definitivament i en el menor temps possible una llei
bàsica dels bombers forestals que disposi, de comú acord amb
les comunitats autònomes, entre altres:

• Augmentar les partides destinades als serveis de
prevenció, extinció d'incendis i salvament.
• Erradicar la precarietat i la temporalitat dels bombers
forestals, tot impulsant el seu reconeixement professional
mitjançant formació i retribució adequades i la seva
incorporació a través dels processos administratius
pertinents a les plantilles laborals de l'administració, una
vegada establertes les classificacions professionals del
personal adscrit als serveis de prevenció i extinció
d'incendis forestals.
• Reconèixer la categoria de bombers forestals a tot el
personal de l'IBANAT que ha prestat els seus serveis en
incendis forestals per més de cinc campanyes, estigui en
actiu o hagi estat derivat a altres departaments, i aplicar-li
el coeficient reductor per penúria RD/1698/2011, ja que el
volum de càrrega de la feina desenvolupada i el contacte
amb substàncies cancerígenes del tipus A1 catalogades pel
RD/665/97 ha estat excessiu en el seu temps de servei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta totes les forces
polítiques en el Congrés a donar suport a una tramitació de la
Llei de coordinació de serveis de prevenció i extinció
d'incendis (SPEIS) que reforci el servei públic i les condicions
laborals i socials de les persones treballadores.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, d'acord amb les comunitats autònomes, abordi un procés
de reforç conjunt del servei públic d'extinció d'incendis
mitjançant personal, mitjans i fons per fer front a l'emergència
climàtica.

Palma, a 19 de gener de 2023
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

C)
RGE núm. 288/23, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora
de l'accés a les consultes externes de l'Hospital de Son
Espases per a les persones amb mobilitat reduïda, davant
la Comissió de Salut.

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

L'Hospital Universitari Son Espases va obrir les seves
portes el 10 d’octubre de 2010. El 15 de novembre del mateix
any va començar a atendre pacients en consultes externes i ja
el 19 de desembre de 2010 entraren els primers ingressats a
planta d’hospitalització.

Aquest centre sanitari atén una població de 338.852
habitants, residents al sector ponent de Palma i als municipis
d’Esporles, Banyalbufar, Estellencs, Valldemossa, Andratx,
Calvià, Sóller, Fornalutx i Deià. A més, és l’hospital de
referència per a les Illes Balears per als serveis d’alta
especialització.

A més de la seva mala ubicació, l’Hospital de Son Espases
va disposar d’un pàrking de pagament, un despropòsit
monumental que va provocar una forta contestació del personal
del centre, dels usuaris i de la societat balear en general. Anys
de lluita varen desembocar en el fet que finalment l’any 2018
s’aprovàs la Llei 11/2018, de 6 de novembre, per la qual
s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears. Constata a la seva exposició de
motius que la Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 25 d'abril de 2018, va aprovar
instar la Conselleria de Salut de les Illes Balears a fer efectiva
la gratuïtat de l'aparcament dels hospitals Son Espases i Can
Misses abans de finalitzar l'any 2018. L’article primer de dita
llei assenyala que les places d'aparcament dels hospitals públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser
gratuïtes, amb la finalitat d'assegurar la igualtat dels ciutadans
en les condicions d'accés.

Ara correspon fer una passa més per garantir l’accés de la
ciutadania a l’hospital de referència de les Illes Balears,
concretament amb una millora per garantir l’accés de les
persones amb problemes de mobilitat a l’àrea de consultes
externes d’aquest centre.

Segons la informació facilitada pel Servei de Salut a la
pregunta amb número de registre 5479/2022 en aquest
Parlament, l’Hospital de Son Espases va atendre l’any 2021 un
total de 451.289 consultes. Les persones que han de menester
atenció en aquest centre poden tenir diferents dificultats de
mobilitat per la seva situació de salut de base com
sobrevingudes. Veiem cada dia dotzenes de persones de totes
les edats que es desplacen en cadira de rodes o han de menester
dispositius com caminadors o crosses.

L’Hospital de Son Dureta, al qual va substituir Son Espases,
estava integrat dins la ciutat amb un accés relativament fàcil en
autobús i fins i tot a peu, depenent de la barriada de Palma des
d’on s’hi arribàs. En canvi, l’Hospital de Son Espases està
ubicat al mig de dos polígons industrials, la UIB i un gran
centre comercial. Està, doncs, desarrelat de la ciutat. Aquest fet
és un dels factors que fa que part de la població accedeixi en
cotxe a aquest hospital. Un altre factor que s’ha de tenir en
compte és que hi ha pacients que pel seu estat de salut es poden
trobar massa febles per poder accedir a peu a l’hospital per la
via de recent inauguració pel Camí dels Reis o bé en alguna
línia d’autobús.

Una persona, ja sigui pacient o familiar, que accedeixi al
pàrking de Son Espases en cotxe es trobarà dues vies per
arribar als mòduls de consultes externes. Bé pot pujar per les
escales que desemboquen directament a cada una de les
plantes, bé agafa l’ascensor que el traslladarà al carrer, que
haurà de creuar per poder accedir a l’hospital. Així doncs, si
s’utilitza l’ascensor, no hi haurà un accés directe al centre, amb
la conseqüent dificultat per a les persones amb mobilitat
reduïda basal o sobrevinguda en cas de pluja, calor excessiu o
d’altres.

Per tot l’exposat els grups parlamentaris sotasignants,
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, proposen el
següent acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis oportuns i les obres escaients perquè hi
hagi un ascensor directe des del pàrking de l’Hospital de Son
Espases als mòduls de consultes externes del dit hospital, de
manera que especialment les persones amb mobilitat reduïda no
hagin de sortir al carrer per poder accedir des del pàrking a
l’hospital.

Palma, a 23 de gener de 2023
Els diputats
Antonia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto
Miquel Ensenyat i Riutort
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 6555, 6556/21 i 3349 a
3351/22, presentades per la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a inversions en el Pla de modernització i
competitivitat del sector nàutic per a Balears (1 i 2) i a nova
edició de plans de sostenibilitat turística en destí a finançar
amb fons Next Generation (1 a 3).

Els fons europeus Next Generation representen una
oportunitat històrica per les Illes Balears: ho han estat per
aconseguir protegir la població durant la pandèmia i aconseguir
la recuperació en “V”, sinó millorar el nostre model econòmic
i social i fer-lo més resilient.

En conjunt a Balears rebrem de forma acumulada entre
2021 i 2023 245 milions d’euros per millorar el nostre sector
turístic, modernitzar-lo i fer-lo més sostenible socialment i
mediambientalment.

La totalitat dels fons europeus extraordinaris es poden
licitar fins el 2023, i els projectes a desenvolupar seran una
realitat abans que acabi 2026.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-151.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-151.pdf#page=16
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Els fons tindran la següent distribució territorial:
- Mallorca 62,7%
- Menorca 16,2%
- Eivissa 16,6%
- Formentera 4,6%

A més de diversos projectes emblemàtics, també hi ha
programades diverses convocatòries d’ajuts al sector privat
orientades a accelerar l’adaptació a la nova llei turística per
part de les empreses afectades. Ja als pressuposts de 2023 hi ha
programats més de 33 milions d’euros en ajuts al sector privat.
Les convocatòries tancades a dia d’avui són:
1. 15 milions d’euros per la substitució de llits per llits

elevables pels establiments afectats pel nou article 37 bis.
2. 12,7 milions d’euros per millorar l’eficiència energètica

dels establiments turístics que ajudaran a accelerar la
transició energètica del sector.

3. 8 milions d’euros per la substitució de les calderes de
fuel-oil per alternatives més sostenibles.

4. 2 milions d’euros per ajudar a les empreses en l’elaboració
del seu primer Pla de Circularitat.

5. 4 milions d’euros per impulsar la digitalització del sector
turístic.

En conjunt, a Balears rebrem 245 milions d’euros per
invertir en el sector turístic. Aquests 245 milions es
distribueixen entre els Plans de Sostenibilitat Turística en Destí
(133 milions d’euros), els Plans de Resiliència (100 milions
d’euros) i el fons del Pla d’Eficiència Energètica de la SETUR
(12,7 milions d’euros).

Pel que fa als PSTD, de moment només hem rebut els fons
corresponents a 2021 (47,3 milions d’euros), amb els següents
projectes aprovats pel Govern Central:

Consell de Mallorca
• Observatori de Turisme: 2 milions d’euros Green Film

Shooting: 2,1 milions d’euros
• Estany des Pont (Alcúdia): 3 milions d’euros.
• Adaptació de sostenibilitat (Cala Millor): 914.281€
• Planta de compostatge (Llucmajor): 4,9 milions d’euros.
• Ciclosenderisme i producció local (Mancomunitat del

Pla): 2,9 milions d’euros.

Ajuntaments de Mallorca
• CAZ Platja de Palma: 4 milions d’euros.
• Passeig Marítim de Llucmajor: 4 milions d’euros.

Consell de Menorca
• Port de Maó: 3,6 milions d’euros.
• Sostenibilitat Ajuntaments (ajuntaments de Menorca):

3 milions d’euros.

Consell d’Eivissa
• Recuperació West End (Sant Antoni): 3 milions

d’euros.
• Adaptació Sostenibilitat (Sant Josep): 4 milions d’euros.

Consell de Formentera
• Adaptació sostenibilitat: 2 milions d’euros.

Plans territorials d’Accions de Cohesió en Destí (ACD)
• Subvencions de digitalització: 4 milions d’euros.
• Subvencions de circularitat: 4 milions d’euros.

Es preveu que els propers dies es tanquin els fons
corresponents a l’anualitat 2022 del Pla de Sostenibilitat
Turística en Destí extraordinaris; fins que no s’acabi aquest
tràmit amb el Ministeri no ens faran arribar els fons de 2022.

Palma, 22 de desembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 38, 39 i 45 a 47/22,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBJOVE Institut
Balear de la Joventut Secció 17 Codi E17, de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel Secció 17 Codi F03, de la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència Secció 17
Codi F15, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials Secció 17 Codi C14 i de la Fundació per a
l'Esport Balear Secció 17 Codi F01.

A continuació detallem l’execució pressupostària requerida,
que es pot trobar als pressuposts aprovats de cada un dels
organismes sol·licitats:

• Institut Balear de la Joventut
• Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
• Memòria explicativa de l'execució del pressupost de la

Fundació
• Aprovació dels comptes anuals i liquidació del

pressupost de l'exercici 2021 del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

• Memòria explicativa de les necessitats de modificació
del pressupost de la Fundació per a l'Esport Balear per
a l'any 2021

Palma, 11 de gener de 2023
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 257/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió de fons europeus
Next Generation per millorar la qualificació i les condicions
laborals dels treballadors del sector turístic.

Estrictament amb fons europeus ja s’ha publicat la
convocatòria d’ajuts als establiments d’allotjament turístics
afectats per l’article 37 bis de la Llei 3/2022, de mesures
urgents per la circularitat i la sostenibilitat del turisme. La
convocatòria està dotada de 15M€ que serviran per accelerar la
substitució dels llits d’aquests establiments per llits elevables.
A part d’aquesta convocatòria, de de l’IBASSAL i en
compliment de la Llei turística el Govern està treballant en
l’elaboració d’una guia per calcular la capacitat de càrrega del
col·lectiu de les cambreres de pis, desenvolupant una
metodologia única que, posteriorment, podrà entendre’s a altres
col·lectius.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-139.pdf#page=7
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-2
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-3
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-4
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-4
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://xip.parlamentib.es/frge-202300126-5
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=19
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Palma, 22 de desembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4759/22, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per
cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc
durant el 2021.

Atesa la gran quantitat d’informació que se sol·licita no es
fa possible donar una resposta en el format habitual, és per això
que remetrem la resposta als arxius adjunts on apareix tota la
informació sol·licitada.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4760/22, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per
cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc
l'abril de 2021.

Atesa la gran quantitat d’informació que se sol·licita no es
fa possible donar una resposta en el format habitual, és per això
que remetrem la resposta als arxius adjunts on apareix tota la
informació sol·licitada.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4765/22, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a relació de vols entre Menorca i València entre
gener i abril de 2022.

Menorca-València
Gener 14
Febrer 4
Març 27
Abril 71
Total 116

Gener 2022 Aeroport de destinació: València
Data Hora Codi OACI
estimada estimada companyia

vol codi IATA
01/30/2022 21:30 ANE 8441
01/28/2022 17:13 ANE 8441
01/23/2022 21:20 ANE 8441
01/21/2022 17:15 ANE 8441
01/06/2022 21:17 ANE 8441

01/14/2022 17:03 ANE 8441
01/10/2022 09:20 VLG 3987
01/09/2022 21:20 ANE 8441
01/08/2022 15:45 RYR 7402
01/07/2022 09:15 VLG 3987
01/04/2022 12:17 RYR 7402
01/03/2022 18:27 VLG 3987
01/02/2022 21:25 ANE 8441
01/01/2022 16:12 RYR 7402

Febrer 2022  Aeroport de destinació: València
02/27/2022 21:25 ANE 8441
02/25/2022 17:15 ANE 8441
02/06/2022 21:23 ANE 8441
02/04/2022 17:05 ANE 8441

Març 2022 Aeroport de destinació: València
03/19/2022 15:50 RYR 7402
03/18/2022 14:50 ANE 8441
03/15/2022 12:23 RYR 7402
03/13/2022 22:19 ANE 8441
03/12/2022 15:47 RYR 7402
03/11/2022 14:54 ANE 8441
03/08/2022 12:15 RYR 7402
03/06/2022 21:17 ANE 8441
03/05/2022 15:44 RYR 7402
03/04/2022 14:46 ANE 8441
03/01/2022 12:15 RYR 7402

Abril  Aeroport de destinació: València
04/30/2022 12:39 RYR 7402
04/30/2022 14:25 ANE 8441
04/29/2022 15:21 ANE 8441
04/29/2022 17:07 RYR 7402
04/28/2022 12:26 RYR 9821
04/28/2022 15:24 ANE 8441
04/28/2022 22:36 RYR 7402
04/27/2022 8:42 RYR 9821
04/27/2022 15:26 ANE 8441
04/27/2022 17:32 RYR 7402
04/26/2022 15:17 ANE 8441
04/06/2022 22:05 RYR 7403
04/25/2022 15:20 ANE 8441
04/25/2022 17:06 RYR 7402
04/24/2022 19:19 ANE 8441
04/24/2022 22:23 RYR 7402
04/23/2022 12:31 RYR 7402
04/23/2022 14:27 ANE 8441
04/22/2022 15:24 ANE 8441
04/22/2022 17:08 RYR 7402
04/21/2022 12:30 RYR 9821
04/21/2022 15:27 ANE 8441
04/21/2022 22:53 RYR 7402
04/20/2022 8:46 RYR 9821
04/20/2022 15:32 ANE 8441
04/20/2022 17:37 RYR 7403
04/19/2022 15:36 ANE 8441
04/19/2022 21:24 RYR 7402
04/18/2022 13:35 ANE 8441
04/18/2022 17:18 RYR 7402
04/18/2022 23:43 ANE 8215
04/17/2022 19:16 ANE 8441
04/17/2022 22:27 RYR 7402

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-158.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-158.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-158.pdf#page=31
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04/17/2022 23:05 ANE 8215
04/16/2022 12:31 RYR 7402
04/16/2022 14:29 ANE 8441
04/15/2022 15:19 ANE 8441
04/15/2022 17:06 RYR 7402
04/14/2022 11:59 RYR 9821
04/14/2022 17:31 ANE 8441
04/14/2022 22:30 RYR 7402
04/13/2022 8:45 RYR 9821
04/13/2022 17:45 RYR 7402
04/13/2022 22:46 ANE 8401
04/12/2022 15:36 ANE 8441
04/12/2022 21:48 RYR 7402
04/11/2022 8:39 ANE 8441
04/11/2022 17:06 RYR 7402
04/10/2022 19:09 ANE 8441
04/10/2022 22:44 RYR 7402
04/09/2022 12:59 RYR 7402
04/09/2022 14:26 ANE 8441
04/08/2022 14:49 ANE 8441
04/08/2022 17:13 RYR 7402
04/08/2022 19:12 NJE 740W
04/07/2022 12:21 RYR 9821
04/07/2022 15:26 ANE 8441
04/07/2022 22:59 RYR 7402
04/06/2022 8:43 RYR 9821
04/06/2022 15:21 ANE 8441
04/06/2022 17:28 RYR 7402
04/05/2022 15:28 ANE 8441
04/05/2022 21:21 RYR 7402
04/04/2022 15:26 ANE 8441
04/04/2022 17:02 RYR 7402
04/03/2022 22:24 RYR 7402
04/03/2022 23:18 ANE 8443
04/02/2022 12:30 RYR 7402
04/02/2022 14:33 ANE 8441
04/01/2022 15:38 ANE 8441
04/01/2022 17:05 RYR 7402

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5218/22, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a consum d'aigua al port de Ciutadella.

Cal tenir en compte que al port interior hi ha tres
comptadors i que durant el 2018 i 2019 hi havia obres al port,
que feien servir l’aigua.

Les dades de port interior inclouen els amarraments de
gestió directa, les oficines i la zona de pesca.

Del dic només hi ha un comptador. Ports IB no té creuers
al port, quan veníem, no atracaven al port, feien fondeig i duien
a la gent en barques al port interior però no se’ls subministrava
aigua.

Pel que fa al Club Nàutic de Ciutadella, Ports IB no disposa
de les dades ja que el Club Nàutic té el seu propi comptador.

2017 2018 2019 2020 2021

Consum
global
port
interior

6.528,852 13.515,429 21.743,48 7.029,1 11.609

Consum
global
port
exterior

3.666 2.200 4.110 6.870 3.763

Ciutadella interior

2017 2018 2019 2020 2021

Molls i
pantalans
16566

2.573,712 7.956,669 13.101,98 6.512,9 8.089

Pont
4055636

3.858 5.354 8.468 344 3.321

Casa del
Mar
4462932

97,14 204,76 173,5 172,2 199

Dic

CB-7553
2021 fins
al 24/08

2025 2200 4110 6870 3763

G19QE76
6523P
24/08/21
substitueix
CB-7553

xxx xxx xxx xxx xxx

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5249/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones o famílies d'Eivissa que no han
rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer
corresponent als anys 2019 i 2020.

Han rebut l’ajuda al lloguer 2019 i 2020 un total de 1.057
beneficiaris a l’illa d’Eivissa. Tots els sol·licitants amb l’ajuda
concedida ja han rebut el pagament.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5251/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones o famílies de Mallorca que no
han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer
corresponent als anys 2019 i 2020.

Han rebut l’ajuda al lloguer 2019 i 2020 un total de 6.776
beneficiaris a l’illa de Mallorca. Tots els sol·licitants amb
l’ajuda concedida ja han rebut el pagament.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=20
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Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5252/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones o famílies de Menorca que no
han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer
corresponent als anys 2019 i 2020.

Han rebut l’ajuda al lloguer 2019 i 2020 un total de 1.506
beneficiaris a l’illa de Menorca. Tots els sol·licitants amb
l’ajuda concedida ja han rebut el pagament.

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5366/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a línia del bus que ha
de connectar des de Cala Rajada a Santanyí.

Aquest estiu els usuaris de Cala Rajada que volien anar fins
al municipi de Santanyí amb transport públic ho han pogut fer,
des de principis de juliol i fins a finals d’octubre, amb la
combinació de les línies 424 Cala Rajada-Portocristo i 428
Portocristo-Cala d’Or.

La línia 424 va començar a operar el 8 d’abril amb un
servei cada 60 minuts fent el recorregut Cala Rajada,
Capdepera, Canyamel, Son Servera, Cala Bona, Cala Millor, Sa
Coma, S’Illot i Portocristo.

La línia 428 s’inicià el 4 de juliol oferint 11 expedicions
diàries per sentit fent el següent recorregut: Portocristo, Cales
de Mallorca, Portocolom, S’Horta, Cala d’Or.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5500/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni ferroviari entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana.

Des de l’any 2015 s’han signat diversos convenis per a
inversions ferroviàries per part de l’Estat a les Illes Balears. El
darrer fou signat l’any 2021, per a inversions en la xarxa
ferroviària per un import de fins a 6.541.606,90€, que fou
liquidat amb el 100% executat en la darrera comissió de
seguiment realitzada en data 7 de novembre de 2022.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5501/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a signatura d'un conveni ferroviari amb
el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Sí, tal com es va anunciar per part de la ministra Raquel
Sánchez, està en tramitació la signatura d’un conveni per
finançar el primer tram del tramvia de la Badia de Palma, per
un import de 185 milions d’euros.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5870/22, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a escales mecàniques de
l'Estació Intermodal de Palma.

La gestió de les escales mecàniques de l’entrada principal
de l’Estació Intermodal correspon al Consorci de Transports de
Mallorca.

Les escales que no funcionares foren les de pujada:
• L’escala mecànica de pujada de l’esquerra, es va aturar

a finals de juny ja que el passamans estava romput. El
dia 21 de juliol es va substituir el passamans i es va
posar l’escala en marxa.

• L’escala mecànica de pujada de la dreta, es va aturar el
dia 31 de març de 2022 ja que la guia dels escalons
presentava una fissura que comprometia greument la
seguretat de les persones usuàries. El CTM, per tal
d’assegurar-se que aquets defecte no es repetia a les
altres escales mecàniques, va sol·licitar un informe
exhaustiu al fabricant, el qual va concloure que les guies
dels escalons no presentaven fissures. Posteriorment, el
CTM va sol·licitar pressuposts a diferents empreses per
esmenar aquest desperfecte. A principis de setembre, es
va aprovar el pressupost i el dia 16 de novembre
l’escala es va posar en marxa.

Els usuaris van tenir en tot moment a la seva disposició els
ascensors que connecten el vestíbul amb l’exterior de l’estació.

Palma, 13 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5995/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a avaluació
ambiental del projecte de via verda Alaró-estació.

L’expedient d’aquest projecte encara es troba en tramitació.
Tanmateix, tal i com es recull a la memòria, segons el criteri
dels tècnics redactors el projecte no es troba inclòs en cap dels
supòsits compresos en el annexos de la Llei 12/2016, i per tant
no caldria que se sotmetés a avaluació ambiental.

Palma, 20 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5996/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a informes
preceptius del projecte de via verda Alaró-estació.

L’expedient d’aquest projecte encara es troba en tramitació.
En el moment de tramitació actual des dels serveis tècnics no
s’ha considerat necessari sol·licitar informe a Recursos Hídrics.
En tot cas, el projecte haurà de comptar amb totes les
autoritzacions pertinents per a la seva execució, i cas que fos
requerit pels serveis tècnics se sol·licitaria informe als
organismes pertinents.

Palma, 20 de setembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6755/22, presentada pel
diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació dels 16 pisos anunciats el 21 de
desembre de 2021 pel Govern per destinar a habitatge.

Menorca
8 habitatges cessió d’ús temporal
7 a Ciutadella i 1 a Maó.

Situació actual
• 2 ja estan llogats: 1 a Maó i 1 a Ciutadella. A Maó hi viuen

i a Ciutadella, a punt d’entrar-hi a viure.
• 5 en tràmit d’adjudicar.
• 1 pendent de reparacions comunitàries.
• 1 resta pendent d’acord de la comunitat de veïns.

Eivissa
5 habitatges cessió d’ús temporal
1 a Vila, 2 a Santa Eulàlia i 2 a Sant Antoni de Portmany

Situació actual:
• 2 habitatges dels quals acabam d’aconseguir la cèdula

d’habitabilitat i els subministraments i iniciam els
procediments d’adjudicació (Santa Eulàlia).

• 2 habitatges pendents de treballs d’alumini (Sant Antoni de
Portmany).

• 1 habitatge llogat a Vila.

Mallorca
3 habitatges cessió d’ús temporal
1 a Llucmajor
2 a Manacor

Situació actual:
• 1 habitatge llogat a Manacor.
• 2 habitatges en tràmit d’adjudicació.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6760/22, presentada pel
diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou baixador del tren a Inca anunciat
el passat 18 de novembre.

Les obres del nou baixador del tren a Inca ja s’han
adjudicat.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6763/22, presentada pel
diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a serveis informatius als usuaris in situ.

Durant l’any 2022, la Direcció General de Mobilitat i
Transports amb els fons europeus del Pla de recuperació,
transformació y resiliència va fer transferències de 320.000€ al
Consell d’Eivissa i 900.000€ al Consell Insular de Menorca per
als seus projectes d’implantació de sistemes digitals públics a
les estacions i parades. L’execució dels projectes és
competència dels Consells Insulars. Tenim constància que el
projecte a Eivissa està en curs i a Menorca es preveu la
publicació dels plecs de licitació el mes de febrer de 2023.

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) té previst la
renovació de les pantalles informatives a l’estació d’autobusos
de l’Estació Intermodal durant l’any 2023. Per a les altres
parades del servei de bus interurbà de Mallorca, el CTM està
desplegant parades intel·ligents per tota la xarxa com a part del
projecte Smart Island liderat per al Consell Insular de Mallorca.
Consisteix en la instal·lació d’estructures que incorporen
pantalles, equips de comunicacions i un panell solar destinat a
l’alimentació dels dispositius electrònics del sistema. Ofereix
informació d’interès per a l’usuari tant estàtica (horaris,
informació de contacte, telèfons, etc.) com dinàmica
(informació sobre les properes sortides dels busos i avisos, del
servei). El dia d’avui ha hi ha 65 pals intel·ligents instal·lats a
la xarxa de busos de Mallorca. Durant l’any 2023 es continuarà
amb la instal·lació dels pals intel·ligents. En total hi ha 180
pals disponibles.
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Palma, 13 de desembre de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7161/22, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuda de 300.000 euros
per a dones autònomes.

Encara no es té tancada una data definitiva per la publicació
de la convocatòria esmentada pactada durant la negociació dels
pressuposts. No obstant, i tal com vaig anunciar durant el
passat plenari, els serveis de la conselleria, mitjançant la
Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria,
Economia Social i Circular ja s’està  treballant en el disseny de
les bases de la convocatòria per fer-la realitat el més aviat
possible durant l’inici de 2023.

Palma, 22 de desembre de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7200/22, presentada pel
diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat total utilitzada de la partida
pressupostària destinada al manteniment de les promocions
de l'IBAVI a data 7 de setembre de 2022.

La despesa efectuada en concepte de reparacions i
manteniment del parc d’habitatges de l’IBAVI, amb data de 22
de setembre del 2022 i desglossada per illes és la següent:

10.408,8€: Formentera
35.367,55€: Eivissa
767.211,82€: Mallorca
197.062,48€: Menorca

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7526/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de
contractació de nou personal per al servei públic de tren
per als anys 2022 i 2023.

El Consell d’Administració de SFM en convocatòria
extraordinària, el passat 14 de desembre, va aprovar les bases
definitives de la promoció interna, externa i procés
d’estabilització del personal laboral no fixe. Està prevista la
seva publicació al BOIB en pocs dies.

Es tracta del primer gran procés de promoció interna
d’incorporació de personal a SFM dels últims anys, el darrer va

ser l’any 2010. En un moment com l’actual, aquesta
incorporació de personal donarà resposta a la necessitat de
l’empresa pública per continuar millorant el servei, tal com
estava previst.

Es convoquen així 13 places de promoció interna: 2 de
responsable d’àrea, 3 de maquinista, 1 d’inspector/a
d’operacions, 2 de gestor/a d’estacions, 1 responsable de
material mòbil, 1 supervisor/a de material mòbil, 1 cap/a de
maquinista, 2 d’unitat de supervisió i intervenció. Pel que fa a
les places de torn lliure són un total de 30 places: 21 d’elles de
maquinista, 5 de gestor d’estació, 2 administratius i 2 d’unitat
de supervisió i interventor.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 7665/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòries de personal programades
per SFM.

El consell d’administració de SFM en convocatòria
extraordinària, el passat 14 de desembre, va aprovar les bases
definitives de la promoció interna, externa i procés
d’estabilització del personal laboral no fixe. Està prevista la
seva publicació al BOIB en pocs dies.

Es tracta del primer gran procés de promoció interna i
d’incorporació de personal a SFM dels últims anys, el darrer va
ser l’any 2010. En un moment com l’actual, aquesta
incorporació de personal donarà resposta a la necessitat de
l’empresa pública per continuar millorant el servei, tal com
estava previst.

Es convoquen així 13 places de promoció interna: 2 de
responsable d’àrea, 3 de maquinista, 1 d’inspector/a
d’operacions, 2 de gestor/a d’estacions, 1 responsable de
material mòbil, 1 de supervisor/a de material mòbil, 1 cap/a de
maquinista, 2 d’unitat de supervisió i intervenció. Pel que fa a
les places de torn lliure són un total de 30 places: 21 d’elles de
maquinista, 5 de gestor d’estació, 2 administratius i 2 d’unitat
de supervisió i interventor.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8351/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a expropiació d'habitatges a grans
tenidors.

A l’IBAVI s’han incorporat 16 habitatges aconseguits per
cessió temporal d’ús a grans tenidors. D’aquests 16 en tenim:
• Menorca: 8 habitatges (7 a Ciutadella i 1 a Maó), es

destinen a menors de 35 anys. D’aquests 8, 2 ja han estat
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llogats, 3 estan en últim tràmit per ser llogats i 3 més
pendents de reparacions comunitàries.

• Eivissa: 5 habitatges (1 a Vila, 2 Santa Eulàlia i 2 Sant
Antoni de Portmany), es destinen a menors de 35 anys, 1
llogat, 2 en procés d’adjudicació i 2 pendents de treballs
d’alumini.

• Mallorca: 3 habitatges (1 a Llucmajor, 2 a Manacor), es
destinen a menors de 35 anys, 2 en tràmit d’adjudicació i 1
llogat.

Les actes d’ocupació dels 16 pisos són de setembre de
2021. Es varen pagar 371.448,14€, en total, per aquests
habitatges. Quan es va signar l’acte d’ocupació es va fer un
únic pagament que incloïa el preu just per l’habitatge, menys el
cost estimat de la reforma, ja que alguns d’aquests habitatges
necessitaven condicionament per poder ser habitats.

Aquests imports no són de compra sinó de pagament de
cessió temporal d’ús a càrrec del Capítol VI del pressupost de
l’IBAVI. L’IBAVI no identifica les partides amb codis de
comptabilitat pressupostària, i sí amb comptabilitat financera.

En aquests moments hi ha 5 habitatges en procés de
condicionament. Estimam que a finals de gener les feines de
condicionament de 4 d’aquests habitatges hagin finalitzat. De
l’altre habitatge, l’IBAVI depèn d’unes obres que s’han de dur
a terme per part de la comunitat.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8359/22, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda
Alaró-estació (1).

En la primera exposició pública se’n van presentar un total
de 17, mentre que en la segona se’n presentaren 14.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 8360/22, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda
Alaró-estació (2).

El pla d’obra inclòs al projecte (post en exposició pública
per dues vegades) inclou una planificació en la que s’estima
una durada total de 6 mesos des de l’inici dels treballs previs
fins a la instal·lació de tancaments i senyalització.

Es preveu que el projecte pugui estar aprovat definitivament
el mes de gener de 2023, moment en el qual es podrà llançar la
licitació de les obres.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8361/22, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda
Alaró-estació (3).

El projecte Via Verda Consell-Alaró, després de la primera
exposició pública, ha estat modificat per recollir algunes de les
al·legacions presentades, i tornat a posar en exposició pública
per segona vegada. Hores d’ara s’estan valorant les al·legacions
presentades en aquesta segona exposició pública per tal
d’aprovar definitivament el projecte i poder passar a la fase de
licitació i execució de les obres.

Des del Govern s’ha procurat tenir en compte els criteris i
propostes de les al·legacions presentades, sempre que no es
contradiguin amb la Llei 3/2018, de 28 de desembre, de camins
públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, que és la que
en la seva Disposició Addicional Tercera, sobre camins
ferroviaris, estableix les característiques i regulació bàsica dels
projectes de recuperació dels antics camins ferroviaris, entre els
quals s’hi troba l’antiga línia entre Consell i Alaró. Cal recordar
que aquesta llei estableix la possibilitat de recuperar els antics
traçats ferroviaris de Mallorca, actualment en desús, sempre
que es faci per al trama de la línia ferroviària històrica.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8362/22, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda
Alaró-estació (4).

Sí. El pressupost que es troba en tramitació per a l’any 2023
inclou, dins el Centre de Cost 25201 (Direcció General de
Mobilitat i Transport Terrestre), programa 521A
(Infraestructures bàsiques), la partida 60100 “Infraestructura i
béns destinats a l’ús general” dotada amb 31.551.902€, on s’hi
pot encabir el projecte de Via Verda, que està pressupostat en
1.732,371,92€, expropiacions i IVA inclòs.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8550/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació de personal de l'estació
marítima de Ciutadella.

Des del Govern estam treballant en aquests moments per
mirar de reforçar en personal l’estació marítima de Ciutadella
per a la temporada que ve.

Palma, 13 de desembre de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AD)

Complementària a la Pregunta RGE núm. 8579/22,
presentada per 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.

Els requeriments efectuats durant l’any 2021 per part de
companyies subministradores d’electricitat va ser de 206 i per
part de companyies subministradores d’aigua va ser d’11.

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 a ara el
seguiment continu de cadascuna de les nostres promocions que
es duu 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, 22 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8581/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a habitatges desocupats de grans tenidors
cedits a l'IBAVI.

A l’IBAVI s’han incorporat 16 habitatges aconseguits per
cessió temporal d’ús a grans tenidors. D’aquests 16 en tenim:
• Menorca: 8 habitatges (7 a Ciutadella i 1 a Maó), es

destinen a menors de 35 anys. D’aquests 8, 2 ha han estat
llogats, 3 estan en l’últim tràmit per ser llogats i 3 més
pendents de reparacions comunitàries.

• Eivissa: 5 habitatges (1 a Vila, 2 a Santa Eulàlia i 2 a Sant
Antoni de Portmany), es destinen a menors de 35 anys, 1 a
punt de llogar, 2 en procés d’adjudicació i 2 pendents de
treballs d’alumini.

• Mallorca: 3 habitatges (1 a Llucmajor, 2 a Manacor), es
destinen a menors de 35 anys, 2 en tràmit d’adjudicació i 1
llogat.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8587/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a demandants inscrits al registre públic de
demandants d'habitatge protegit.

A data de 19 de juny de 2022 figuraven inscrits al registre:
Mallorca: 5.429
Menorca: 519
Eivissa: 1.737
Formentera: 63

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8592/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a quantitat ingressada per l'ATIB pel
cobrament de multes amb caràcter sancionador per
aplicació de la Llei 5/2018.

Des de la Direcció General d’Habitatge de les Illes Balears
s’han obert expedients per infraccions recollides a la Llei
d’Habitatge que sumen un total de 777.114,72€.

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

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8599/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions consignades a l'import de les
fiances dipositades per a 2022.

Si us referiu a quin és l’import ingressat per aquest
concepte, us informam que l’import recaptat en concepte de
dipòsit de fiances des de gener d 2022 fins a novembre de 2022
és de 6.500.301,92€.

Palma, 22 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 9558/22, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a grau d'execució del
factor d'insularitat previst per a 2022.

El Govern de les Illes Balears aquest mes de novembre va
rebre per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública els 183
milions d’euros inclosos enguany per primera vegada als
pressuposts en aplicació del Factor d’Insularitat del Règim
Especial de les Illes Balears.

D’aquesta manera, es compleixen les previsions incloses als
Pressuposts Generals de l’Estat i als propis comptes
autonòmics per al 2022 i els acords assolits amb el ministeri per
al seu desplegament.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 10565/22, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió total per exercitar el dret de
tanteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial.

La inversió total corresponent a l’any 2020 per exercitar el
dret de tanteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial ha
estat d’1.807.986,02€.

La inversió total corresponent a l’any 2021 per exercitar el
dret de tanteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial ha
estat de 5.491.448,19€.

La inversió total corresponent a l’any 2022 per exercitar el
dret de tanteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial ha
estat de 2.320.020,92€.

Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 10575/22, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Comissió interdepartamental de
Cooperació per al Desenvolupament.

Primer, indicar-li que el web de referència per a consultes
referents a la Direcció General de Cooperació és
dgcooper.caib.es.

La Comissió Interdepartamental s’ha reunit cada any fins a
l’any 2021. Aquesta legislatura la comissió s’ha reunit:

Segons semestre 2019: dia 10 de desembre de 2019
Primer semestre 2020: es va anul·lar a causa de la

pandèmia.

Segon semestre 2020: dia 18 de novembre de 2020.
Primer semestre 2021: es va convidar els membres a les

reunions d’elaboració de l’esborrany de la llei.
Segon semestre 2021: dia 2 de desembre de 2021.

Palma, 14 de desembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 10666/22, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obligació per part de
l'Ibsalut de fer efectiu el pagament de les compensacions als
usuaris que reben assistència sanitària fora de la seva àrea
de salut, en un termini màxim de tres mesos.

L’usuari envia directament la sol·licitud juntament amb les
justificants al departament de prestacions que fa el procediment
adient i ho envien a comptabilitat del servei de salut que fa el
pagament. La mitjana de pagament del primer semestre de l’any
és aquesta:

Mes sol·licitud 2022 Termini pagament

Gener 76,31 dies

Febrer 75,96 dies

Març 73,21 dies

Abril 80,97 dies

Maig 91,39 dies

Juny 91,55 dies

Total general 81,57 dies

Palma, 19 de desembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 10689/22, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions en l'àmbit
de la digitalització del Servei públic de Salut de les Illes
Balears a l'àmbit sanitari i sociosanitari dependents del
Govern de les Illes Balears.

El pressupost que el Servei de Salut ha destinat aquest any
2022 a accions adreçades a la digitalització de la salut s’estima
en 35M€. Amb aquest pressupost, no només s’engloben
projectes destinats a la millora dels serveis digitals
d’informació, dirigida al pacient o que contengui la seva
història clínica, sinó que també inclou tots els serveis i recursos
tecnològics i de seguretat de les infraestructures i
comunicacions que cal per mantenir la disponibilitat dels
sistemes d’informació i la seva evolució. Entre els projectes
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més significatius, clarament alineats amb l’Estràtegia de Salut
Digital, hi ha:
• La creació d’una Base de Dades Assistencial Corporativa

(BDAC) que permetrà la interoperabilitat de la informació
clínica dels pacients entre tots els centres adscrits al Servei,
permetent la incorporació de les dades de salut a la Història
Nacional i Europea.

• La unificació de les bases de dades dels hospitals de nivell
2 i intermedis (SINS2+) que porta implícit una gestió de
canvi important en totes les gerències afectades respecte de
la forma de fer les coses, unificant processos, circuits i
optimitzant els circuits que, sens dubte, redundarà en una
millor atenció dels nostres pacients.

• NefroRed, que suposa una transformació digital absoluta
dels serveis de nefrologia de tots els hospitals del Servei.

• S’han adequat tots els llocs de consulta mèdica per a
l’atenció dels pacients, a primària i especialitzada, per
poder dur a terme la consulta en diferents modalitats, així
com permetre la comunicació amb altres especialistes en el
moment de la consulta amb el pacient.

És rellevant remarcar que la transformació digital no
consisteix en l’adquisició o el desplegament d’eines
informàtiques. Transformar vol dir canviar. Per això, les
accions que el Servei engega en matèria de digitalització van
dirigides a millorar la salut dels nostres pacients mitjançant la
transformació dels circuits i processos.

Referent a les tecnologies de telemedicina, els dispositius
corresponents a la intel·ligència artificial, robòtica i genòmica,
des de la GENIB s’ha elaborat un pla d’actuació dinàmic i
transversal Comunitari de les Illes Balears per a garantir que
qualsevol persona afectada per una malaltia de base genètica,
en risc de patir-la, transmetre-la en un futur, o en un problema
de salut del qual requereixi tècniques d’anàlisi genètica o
genòmica, disposi d’un accés equitatiu a l’avaluació clínica, al
consell genètic i a les proves pertinents per al correcte maneig.

Actuació Pressupost

Sistema de seqüenciació massiva
d’ADN d’alt rendiment per a la

seqüenciació del genoma complet 814.000,00

Arrays 248.160,00

NGS 68.521,92

Trusight càncer 60.539,96

Exomas 147.090,02

Extractor ADN 20.060,34

Software anàlisis 37.024,79

Total genòmica 1.395.397,03

Disseny, desenvolupament i
implantació d’una solució

innovadora en la gestió clínica,
integral i logística dels comitès de
tumors del Servei de Salut de les

Illes Balears 237.671

Total intel·ligència artificial 237.671

Robot de mescles. Intravenoses (no
oncologia)

Contracte amb
Idisba. Material

utilitzat
20.037,35

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 110/23 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 284/23), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Mobilitat i Habitatge davant el Ple de la
cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de
llei RGE núm. 998/21, relativa a l'avanç en la gestió dels
ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les
instal·lacions nàutiques situades a ports actualment
d'interès general.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2023, conformement amb l'article 184.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada a l'enunciat.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 158, 156, 157, 148, 149, 153 i
154/23. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2023, admet a tràmit els escrits RGE núm. 430
a 432, 443, 444, 446 i 447/23, presentats pels diputats i les
diputades Juan Manuel Lafuente i Mir, María Salomé Cabrera
i Roselló i Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular; Josep Castells i Baró i Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt; Idoia Ribas i Marino i
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i acorda d'acceptar la retirada de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple esmentades a
l'enunciat, relatives a control de l'arribada de pasteres a les Illes
Balears, a canvi d'ús a la nova llei turística, a proliferació de
l'"okupació" il·legal d'habitatges a les Illes Balears, a adopció
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de mesures que protegeixin realment el dret a l'habitatge per als
residents a les Illes Balears per part del Govern central, a
treballadors en la instal·lació elèctrica per avançar en la
transició energètica, a prohibició de titularitat d'habitatges a
empreses i a prohibició de compra d'habitatges a no residents,
respectivament.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació

amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca
Reserva de Biosfera (RGE núm. 278/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2023, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb el que preveu la
Resolució de Presidència reguladora de les sol·licituds de
dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb les iniciatives legislatives, acorda d'incloure'l a l'ordre del
dia d'una propera sessió plenària, necessàriament abans del
debat i la votació del dictamen de la proposició de llei
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de membres a la Diputació Permanent per part

del Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 277/23,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i resta assabentada que
el membre titular de la Diputació Permanent serà el diputat
Josep Castells i Baró i la membre suplent, la diputada Patrícia
Font i Marbán.

Palma, a 25 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació del punt 4.1 de l'Annex I de la Resolució de

retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l'any 2021, aprovada per acord de la Mesa de dia 28
d'abril de 2021.

La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, al
seu article 12, fixa les despeses del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, les quals,
“Amb caràcter general, i amb efectes d'1 de gener de 2023, les
retribucions del personal esmentat s'han d'incrementar un 2,5%
respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel
que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, sens
perjudici de tot el que preveu l'apartat 4 d'aquest article”.

Al segon paràgraf del punt 4 de l’article 12 assenyalat, fa
efectiu l’establert al punt tercer de l’acord de modificació de la
Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions
adoptat per la Mesa del Parlament el dia 16 de juny de 2021, en
aplicació de l’acord del Consell de Govern, de 24 de maig de
2021.

Per altra banda, a l’article 17 regula la percepció de les
indemnitzacions per raó del servei les quals “s'han de regir pel
Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el text consolidat
del decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l'administració autonòmica de
les Illes Balears, i les quanties s'han d'incrementar un 4%
respecte de les indemnitzacions corresponents a 31 de
desembre de 2022”.

Per això, i d’acord amb el previst Llei 11/2022, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2023, la Mesa del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de gener de 2023, adopta els
acords següents:

Primer. Incrementar en un 2,5%, amb efectes del dia 1 de
gener de 2023, les retribucions bàsiques i complementàries
del personal funcionari al servei de l’administració
parlamentària, al qual sigui aplicable l’article 76 del text
refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, tot d’acord
amb l’establert a la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2023, així com amb l’increment del 4%
de les indemnitzacions per raó del servei del personal
funcionari.

Segon. Modificar el punt 4 Retribucions i indemnitzacions
dels funcionaris i del personal laboral, i l’Annex I del text
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per a l’any 2021, aprovat per
resolució de la Mesa de dia 28 d’abril de 2021, per tal de
recollir l’acord anterior, i que queden redactats tal com
s’adjunten a aquest acord.

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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A la seu del Parlament, a la data de la signatura electrònica.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Vicenç Thomas i Mulet

 
Modificació del punt 4 i de l’annex I de la Resolució de

retribucions, indemnitzacions i assignacions
institucionals per a l’any 2021

4. Retribucions i indemnitzacions dels funcionaris i del
personal laboral

Pel que fa als funcionaris i al personal laboral de la cambra, les
retribucions seran les fixades a la Llei 11/2022, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2023, en aplicació de l’acord de la
Mesa del Parlament de dia 21 de gener de 2021 (BOPIB núm.
83, de 22 de gener de 2021), d’acord amb el qual es fixa a
l’annex I d’aquesta resolució, i amb les millores retributives per
a tot el personal al servei del Parlament derivades dels acords
de la Mesa de 16 de novembre de 1994, de 30 de gener de
2008 (BOPIB núm. 29, de 8 de febrer de 2008), de 31 de juliol
de 2012 (BOPIB núm. 61, de 10 d’agost de 2012) i de 20 de
desembre de 2012 (BOPIB núm. 80, de 27 de desembre de
2012). 

Per altra banda, el segon paràgraf del punt 4 de l’article 12 de
la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, fa
efectiu l’establert al punt tercer de l’acord de modificació de la
Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions
adoptat per la Mesa del Parlament el dia 16 de juny de 2021, en
aplicació de l’acord del Consell de Govern, de 24 de maig de
2021.

El personal funcionari i laboral del Parlament de les Illes
Balears percebrà les quantitats derivades de l’acord de la Mesa
del Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015, pel
qual s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la
institució i el personal sobre el desenvolupament de la carrera
professional del personal de la cambra i de l’acord definitiu de
dia 2 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per
reactivar la carrera professional del personal funcionari i el
personal laboral fix de la cambra i es remodula l’acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015;
i s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la part
pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012. 

Les indemnitzacions per comissions per raó del servei es
percebran segons l’acord de la Mesa de 24 de setembre de
1991 i l’establert al Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual es
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, i la
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de
3 de gener de 2022 per la qual s’actualitzen les quanties de les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2022, o d’altres normes que les regulin, amb
l’increment del 4% que estableix l’article 17 de la Llei
11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

Les indemnitzacions per assistències als tribunals qualificadors
i altres òrgans equivalents es percebran segons les normes

establertes al capítol IV del Decret 62/2011, de 20 de maig, i
pels imports establerts a l’esmentat decret i, supletòriament, per
les normes del Decret 16/2016, de 8 d’abril, abans esmentat. 

Annex I

1. Retribucions bàsiques

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 1.288,31 49,59 114,26

A2 1.113,98 40,44 108,66

C1 836,91 30,61 101,61

C2 696,13 20,84  95,45

AP 637,14 15,68 95,68

2. Retribucions complementàries

2.1 Complement de productivitat

Els imports mensuals per a 2023 són els següents:

Oficiala Major 484,92 €

Lletrats / Interventora 436,42 €

Caps de servei 404,10 €

Caps de secció / Cap de Recursos Humans 339,47 €

Caps de negociat / Administratius 274,82 €

Director de seguretat /Uixera major 369,03 €

Viceuixera major /Governanta 212,34 €

Uixera 161,66 €

Xofera 376,41 €

Auxiliars d’oficis i serveis 168,44 €

2.2 Resta de retribucions complementàries

Concepte Increment

Complement específic 2,50% respecte de l’import
de 2022

Complement personal
transitori

2,50% respecte de l’import
de 2022

Indemnització per
residència

2,50% respecte de l’import
de 2022

Pel que fa al complement de destinació, amb efectes de dia 1 de
gener de 2023 seran d’aplicació les quanties establertes al punt
2n de la lletra a) de l’article 12.1 de la Llei 11/2022, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2023 (BOIB núm. 171 de 31 de
desembre de 2022).
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3. Conceptes extraordinaris a la nòmina

La productivitat extraordinària no experimentarà cap increment
respecte dels imports de l’any 2022.

4. Pagues extraordinàries

La retribució corresponent al sou base i a l’antiguitat que
integren les dues pagues extraordinàries de 2023, queden de la
següent manera:

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 795,00 30,61 114,27

A2 812,45 29,48 108,66

C1 722,91 26,42 101,62

C2 689,78 20,62 95,46

AP 637,14 15,58 95,68

Pel que fa a les retribucions corresponents als altres conceptes
retributius, s’aplicarà l’acordat a la sessió de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de dia 16 de novembre de 1994. 
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	RGE núm. 209/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral.
	RGE núm. 227/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política i acció general del Govern en matèria d'atenció ciutadana.
	RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política i acció general del Govern en matèria d'habitatge.
	RGE núm. 429/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 171/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, 1.
	RGE núm. 172/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, 2.
	RGE núm. 186/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de l'Hospital Verge de la Salut, 1.
	RGE núm. 187/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de l'Hospital Verge de la Salut, 2.
	RGE núm. 188/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de l'Hospital Verge de la Salut, 3.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 433/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegacions de concessions a establiments turístics d'Eivissa per part del Ministeri de Transició Ecològica.
	RGE núm. 434/23, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del conveni d'hostaleria.
	RGE núm. 435/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió de 120.000 metres quadrats als molls comercials del Port de Palma.
	RGE núm. 437/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adopció de mesures que protegeixin realment el dret a l'habitatge per als residents a les Illes Balears per part del Govern central.
	RGE núm. 438/23, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a treballadors en la instal·lació elèctrica per avançar en la transició energètica.
	RGE núm. 441/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acords amb els socis de govern, Podemos i MÉS, respecte del requisit del català a la sanitat.
	RGE núm. 442/23, complementada amb l'escrit RGE núm. 448/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a com valora que l'Autoritat Portuària pretengui adjudicar sense concurs públic a una empresa gallega la concessió de 120.000 metres quadrats del Port de Palma per al seu ús com a varador durant els pròxims 50 anys.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 225/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disculpa, rectificació i cessament  immediat de la ministra i la secretària d'Estat d'Igualtat (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 174/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de les estadístiques d'ocupació que mensualment publica el SEPE, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 230/23, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a bombers forestals, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 288/23, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora de l'accés a les consultes externes de l'Hospital de Son Espases per a les persones amb mobilitat reduïda, davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 6555, 6556/21 i 3349 a 3351/22, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a inversions en el Pla de modernització i competitivitat del sector nàutic per a Balears (1 i 2) i a nova edició de plans de sostenibilitat turística en destí a finançar amb fons Next Generation (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 38, 39 i 45 a 47/22, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBJOVE Institut Balear de la Joventut Secció 17 Codi E17, de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel Secció 17 Codi F03, de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència Secció 17 Codi F15, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials Secció 17 Codi C14 i de la Fundació per a l'Esport Balear Secció 17 Codi F01.
	A la Pregunta RGE núm. 257/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de fons europeus Next Generation per millorar la qualificació i les condicions laborals dels treballadors del sector turístic.
	A la Pregunta RGE núm. 4759/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc durant el 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4760/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc l'abril de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4765/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre Menorca i València entre gener i abril de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 5218/22, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consum d'aigua al port de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 5249/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o famílies d'Eivissa que no han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5251/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o famílies de Mallorca que no han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5252/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones o famílies de Menorca que no han rebut a dia 20 de juny de 2022 l'ajuda per a lloguer corresponent als anys 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5366/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a línia del bus que ha de connectar des de Cala Rajada a Santanyí.
	A la Pregunta RGE núm. 5500/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
	A la Pregunta RGE núm. 5501/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a signatura d'un conveni ferroviari amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
	A la Pregunta RGE núm. 5870/22, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escales mecàniques de l'Estació Intermodal de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 5995/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a avaluació ambiental del projecte de via verda Alaró-estació.
	A la Pregunta RGE núm. 5996/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a informes preceptius del projecte de via verda Alaró-estació.
	A la Pregunta RGE núm. 6755/22, presentada pel diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels 16 pisos anunciats el 21 de desembre de 2021 pel Govern per destinar a habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 6760/22, presentada pel diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou baixador del tren a Inca anunciat el passat 18 de novembre.
	A la Pregunta RGE núm. 6763/22, presentada pel diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis informatius als usuaris in situ.
	A la Pregunta RGE núm. 7161/22, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda de 300.000 euros per a dones autònomes.
	A la Pregunta RGE núm. 7200/22, presentada pel diputat José Luis Pons i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat total utilitzada de la partida pressupostària destinada al manteniment de les promocions de l'IBAVI a data 7 de setembre de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7526/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de contractació de nou personal per al servei públic de tren per als anys 2022 i 2023.
	A la Pregunta RGE núm. 7665/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries de personal programades per SFM.
	A la Pregunta RGE núm. 8351/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges a grans tenidors.
	A la Pregunta RGE núm. 8359/22, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (1).
	A la Pregunta RGE núm. 8360/22, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (2).
	A la Pregunta RGE núm. 8361/22, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (3).
	A la Pregunta RGE núm. 8362/22, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de via verda Alaró-estació (4).
	A la Pregunta RGE núm. 8550/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de personal de l'estació marítima de Ciutadella.
	Complementària a la Pregunta RGE núm. 8579/22, presentada per 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. 8581/22, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges desocupats de grans tenidors cedits a l'IBAVI.
	A la Pregunta RGE núm. 8587/22, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al registre públic de demandants d'habitatge protegit.
	A la Pregunta RGE núm. 8592/22, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a quantitat ingressada per l'ATIB pel cobrament de multes amb caràcter sancionador per aplicació de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8599/22, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions consignades a l'import de les fiances dipositades per a 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 9558/22, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a grau d'execució del factor d'insularitat previst per a 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 10565/22, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió total per exercitar el dret de tanteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial.
	A la Pregunta RGE núm. 10575/22, presentada per la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Comissió interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament.
	A la Pregunta RGE núm. 10666/22, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació per part de l'Ibsalut de fer efectiu el pagament de les compensacions als usuaris que reben assistència sanitària fora de la seva àrea de salut, en un termini màxim de tres mesos.
	A la Pregunta RGE núm. 10689/22, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions en l'àmbit de la digitalització del Servei públic de Salut de les Illes Balears a l'àmbit sanitari i sociosanitari dependents del Govern de les Illes Balears.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 110/23 (complementat amb l'escrit RGE núm. 284/23), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 998/21, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 158, 156, 157, 148, 149, 153 i 154/23.
	Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera (RGE núm. 278/23).



	4. INFORMACIONS
	Canvi de membres a la Diputació Permanent per part del Grup Parlamentari Mixt.
	Modificació del punt 4.1 de l'Annex I de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a l'any 2021, aprovada per acord de la Mesa de dia 28 d'abril de 2021.



