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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2023, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 525/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Salut del
Govern de les Illes Balears, en relació amb la política general
duta a terme en matèria de salut.

Palma, a 31 de gener de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2023, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 651/23, del Grup Parlamentari Mixt, sobre 

matèria d'habitatge, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 228/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 228/23,
relativa a política i acció general del Govern en matèria
d'habitatge, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a permetre la participació dels consells insulars en el
grup de treball per limitar la compra de propietats immobles a
les Illes Balears, creat arran de l’aprovació de la Moció RGE
núm. 2060/2022.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre als grups parlamentaris, en el termini d’un

mes, el pla de treball del grup de treball per limitar la compra
de propietats immobles a les Illes Balears, creat arran de
l’aprovació de la Moció RGE núm. 2060/2022, amb el seu
corresponent calendari i fites temporals per poder-ne fer un
seguiment adequat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a permetre, en les pròximes convocatòries d’ajuts al
lloguer de l’habitatge principal, que aquestes es puguin
sol·licitar també de forma presencial a través de les oficines de
l’IBAVI.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar l’atenció presencial de les oficines de
l’IBAVI durant els períodes de sol·licitud d’ajuts al lloguer de
l’habitatge principal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar l’atenció presencial de l’oficina de l'IBAVI
a Ciutadella perquè aquesta oferesqui atenció presencial tots els
dies hàbils de la setmana.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla de rehabilitació d’habitatges previst a
l’article 21.2 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de
les Illes Balears.

Palma, a 6 de febrer de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 527/23, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones contractades per l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears IB3 durant tot l'any 2022.

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

Quantes persones ha contractat l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 durant tot l'any 2022?
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Palma, a 31 de gener de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

B)
RGE núm. 529/23, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones contractades per les diferents subcontractes que
s'han internalitzat a IB3 durant tot l'any 2022.

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

Quantes persones han contractat les diferents subcontractes
que s'han internalitzat a IB3 durant tot l'any 2022?

Palma, a 31 de gener de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

C)
RGE núm. 536/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Pla de salut mental de 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.

En quina situació de tramitació es troba la nova estratègia,
2n Pla de salut mental de les Illes Balears, anunciada pel
Govern?

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum presentar
i posar en marxa el 2n Pla Estratègia de salut mental de les Illes
Balears?

Palma, a 1 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 538/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Pla de salut mental de 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 pressupost específic destinat a salut mental des
de la Conselleria de Salut i Consum des de 2019 fins a 2022?
Se sol·licita detall per any i partida, secció i programa.

Quin és el pressupost específic destinat a salut mental des
d'altres departaments, conselleries, ens públics instrumentals,
durant 2019, 2020, 2021 i 2022? Se sol·licita detall per any i
partida, secció i programa.

Palma, a 1 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 539/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Pla de salut mental de les Illes Balears, 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.

En quina situació/tramitació es troba l'elaboració de la
memòria de l'Estratègia Primer Pla de salut mental de les Illes
Balears 2016-2022?

En cas d'haver finalitzat el procediment d'elaboració de la
memòria, quant té previst el Govern fer-ne la presentació i
informar els grups parlamentaris?

Palma, a 1 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 551/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de puntuació en el procés d'estabilització a Salut.

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

Atenent la resposta oral de la consellera de Salut a la
Pregunta RGE núm. 13226/22 al Ple del dia 1 de febrer de
2023, en què referia que la puntuació dels serveis prestats com
a personal directiu són "criteris tècnics que estableixen meses
tècniques de professionals", de quin tècnic del Servei de Salut,
de quin directiu o de quin altre integrant de la mesa sectorial
prové la proposta d'atorgar la màxima puntuació als serveis
prestats com a directiu en aquest procés d'estabilització?

En quina data es va produir la reunió de la mesa sectorial en
què es va aprovar el barem de mèrits?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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G)
RGE núm. 553/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre integrat d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella (1).

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

Ja ha redactat el Govern de les Illes Balears el projecte
executiu per al nou centre integrat d'Hostaleria i Turisme de
Ciutadella?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 554/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre integrat d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella (2).

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

Quan té previst el Govern de les Illes Balears licitar les
obres del nou centre integrat d'Hostaleria i Turisme de
Ciutadella?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 555/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre integrat d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella (3).

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

Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears per a
l'adjudicació i l'execució de les obres del nou centre integrat
d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 556/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre integrat d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quan entrarà en funcionament el nou centre integrat
d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 557/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre integrat d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella (5).

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

Quins cursos i graus s'impartiran en el nou centre integrat
d'Hostaleria i Turisme de Ciutadella?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 558/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (1).

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
caiguda del 8,7% que ha registrat la renda agrària de Balears
durant 2022 respecte de 2021?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 559/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (2).

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

Ateses que les formacions polítiques que integren l'actual
Govern de les Illes Balears han governat des de juny de 2015,
quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura del fet que la
renda agrària real de les Illes Balears de 2022 és un 6,4%
inferior a la mitjana dels darrers cinc anys?
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Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 560/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (3).

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

A quines causes i motius atribueix la Conselleria
d'Agricultura la caiguda de la renda agrària de Balears des de
2015?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 561/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (4).

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

Considera la Conselleria d'Agricultura que el sector agrícola
i ramader de Balears té el seu futur garantit amb aquesta
caiguda de la renda agrària, i que produir avui al camp de
Balears sigui un 29% que fa un any?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 562/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (5).

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

Quines mesures ha aplicat la Conselleria d'Agricultura per
evitar aquesta caiguda de la renda agrària i l'increment de
costos per produir al sector agrícola i ramader de Balears?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 563/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda
agrària de Balears durant 2022 (6).

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

Considera la Conselleria d'Agricultura que la nova Política
Agrària Comunitària 2023-2027 aportarà instruments per aturar
la caiguda de la renda agrària a Balears i per reduir els
sobrecostos que suport el sector agrícola i ramader?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 564/23, de la diputada María Asunción Pons

i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantificació dels recursos que aportarà el 2023 la nova
Política Agrària Comunitària al sector agrícola i ramader
de Balears.

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

Ha quantificat la Conselleria d'Agricultura els recursos que
aportarà, durant 2023, la nova Política Agrària Comunitària al
sector agrícola i ramader de Balears?

Palma, a 2 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 585/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i
subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a
transició energètica sol·licitades per empreses i persones
jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el
que portam de 2023.

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.

Quantes sol·licituds d'ajudes i subvencions per a obres i
instal·lació d'elements relatius a transició energètica, ja sigui
per a instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, carregadors
elèctrics per a vehicles i d'altres, han estat sol·licitades per
empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els
anys 2021, 2022 i el que portam de 2023? Indicau les dades per
any.
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Palma, a 2 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 586/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i
subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a
transició energètica sol·licitades per empreses i persones
jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el
que portam de 2023 que han estat atorgades.

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.

Quantes de les sol·licituds d'ajudes i subvencions per a
obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica, ja
sigui per a instal·lació de plaques solars fotovoltaiques,
carregadors elèctrics per a vehicles i d'altres, sol·licitades per
empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els
anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 han estat atorgades?

Palma, a 2 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

U)
RGE núm. 587/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i
subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a
transició energètica sol·licitades per empreses i persones
jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el
que portam de 2023 que han estat denegades.

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.

Quantes de les sol·licituds d'ajudes i subvencions per a
obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica, ja
sigui per a instal·lació de plaques solars fotovoltaiques,
carregadors elèctrics per a vehicles i d'altres, sol·licitades per
empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els
anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 han estat denegades?
Quins han estat els motius de la denegació?

Palma, a 2 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

V)
RGE núm. 588/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i
subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a
transició energètica sol·licitades per empreses i persones
jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el
que portam de 2023 que estan pendents de resoldre.

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.

Quantes de les sol·licituds d'ajudes i subvencions per a
obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica, ja
sigui per a instal·lació de plaques solars fotovoltaiques,
carregadors elèctrics per a vehicles i d'altres, sol·licitades per
empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els
anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 estan pendents de
resoldre? Quan té previst el Govern resoldre els expedients
pendents?

Palma, a 2 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

W)
RGE núm. 623/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
adjudicats a l'empresa SITRA, SL (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.

Quants de contractes ha adjudicat el Govern de les Illes
Balears, o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen, a
l'empresa SITRA, SL (Soluciones Industriales y Tratamientos
Ambientales), amb seu a Castelló, durant l'anterior i la present
legislatures? Relacionau l'ens que va adjudicar el contracte, el
tipus de contracte, el procediment d'adjudicació seguit, la data
d'adjudicació, l'objecte i l'import total.

Palma, a 3 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

X)
RGE núm. 624/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
adjudicats a l'empresa SITRA, SL (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.

Ha adjudicat l'Agència Balears de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) en data 22 de maig de 2019 un
contracte per un import de 48.365,12 euros a l'empresa SITRA,
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SL (Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales), amb
seu a Castelló?

En cas afirmatiu, quins varen ser el tipus de contracte, el seu
objecte i el procediment d'adjudicació seguit?

Palma, a 3 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Y)
RGE núm. 625/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
adjudicats a l'empresa SITRA, SL (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.

Ha adjudicat l'Agència Balears de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) en data 5 de juliol de 2021 un contracte
per un import de 18.080,93 euros a l'empresa SITRA, SL
(Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales), amb seu
a Castelló?

En cas afirmatiu, quins varen ser el tipus de contracte, el seu
objecte i el procediment d'adjudicació seguit?

Palma, a 3 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Z)
RGE núm. 626/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
adjudicats a l'empresa SITRA, SL (4).

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.

Quants de contractes ha adjudicat l'Agència Balears de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a l'empresa SITRA,
SL (Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales), amb
seu a Castelló, durant l'anterior i la present legislatures? Feis-ne
la relació indicant la data d'adjudicació, l'import del contracte
i l'objecte.

Palma, a 3 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

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

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 828/23, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a reunió de la comissió tècnica que
elaborarà el futur pla estratègic de polítiques de joventut.

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

Sra. Consellera, arran de la Llei de joventut, es reunirà
abans d'acabar la legislatura la comissió tècnica per començar
a fer feina amb la redacció del Pla estratègic de polítiques de
joventut?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 829/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a política de comerç.

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

Sra. Presidenta, pensa canviar la seva política de comerç,
atès que 100 botigues tradicionals tanquen cada any a Balears?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 834/23, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per garantir
una correcta atenció presencial als ciutadans.

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

Quines mesures han adoptat per garantir una correcta
atenció presencial als ciutadans?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 838/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actes institucionals amb motiu del Dia de les Illes Balears en
el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia.

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

Quina serà la participació de les comunitats balears
assentades a l'exterior als actes institucionals del Dia de les
Illes Balears amb motiu del 40è aniversari de l'Estatut
d'Autonomia?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 839/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions
d'un segon cable amb Menorca.

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

Què es pot esperar sobre la promesa d'establir un segon
cable amb Menorca davant els darrers canvis en matèria
legislativa i de transferències competencials?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

F)
RGE núm. 840/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
sentència del Tribunal Suprem sobre la declaració del
monument de Sa Feixina com a bé catalogat del patrimoni
històric artístic de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

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

Sr. Yllanes, pensa acatar la sentència del Tribunal Suprem
que confirma la declaració del monument de Sa Feixina com a
bé catalogat del patrimoni històric artístic de les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 841/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llei
del "només sí és sí".

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

Sra. Armengol, continua afirmant que la llei del "només sí
és sí" protegeix les dones?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 842/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bretxa digital existent a l'atenció sanitària.

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

Com valora el Govern la bretxa digital existent a l'atenció
sanitària?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

I)
RGE núm. 843/23, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de policies a les Illes Balears.

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

Creu el Govern que falten policies a les Illes Balears?
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Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

J)
RGE núm. 844/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a caos en matèria
de seguretat a l'estació intermodal.

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

Com valora el Govern el caos en matèria de seguretat que
pateix l'estació intermodal?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 845/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a SFM.

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

Considera el Govern que és eficaç la gestió duta a terme a
SFM?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 846/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
improcedència de l'acomiadament de dues professores del
programa British.

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.

Què pensa fer la Conselleria d'Educació després que s'hagi
considerat improcedent l'acomiadament de les professores del
programa British?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 847/23, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
sanitària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

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.

Considera que la seva gestió en matèria sanitària ha estat
correcta a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 848/23, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pujada de les bases de cotització de treballadors
autònoms el mes de gener.

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

Quina valoració fa el Govern de la pujada que s'ha produït
el mes de gener de les bases de cotització de treballadors
autònoms?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 849/23, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
de la reforma del delicte de sedició a les Illes Balears.

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

Està satisfet el Govern amb els efectes de la reforma del
delicte de sedició a les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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P)
RGE núm. 850/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió d'Atenció
Primària a la sanitat pública de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, com valora la gestió d'Atenció Primària a la
sanitat pública de les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 852/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
postura de Govern davant les conseqüències de la reforma
en el règim especial dels treballadors autònoms.

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

Sra. Armengol, davant els canvis en el règim especial dels
treballadors autònoms i el seu impacte social i econòmic, quina
és la postura d'aquest govern?

Palma, a 8 de febrer de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 590/23, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a unitat de la llengua a l'Administració
General de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Els procediments telemàtics de l’Administració General de
l’Estat ofereixen tràmits i documentació en diferents llengües
pròpies d’arreu de l’Estat espanyol: castellà, gallec, basc o
català. Ara bé, molts d’aquests procediments ofereixen també
el “valencià” o el “mallorquí” com a llengua diferenciada del
català, fet que no té cap base filològica ni jurídica i suposa una
anomalia lingüística i un atac a la unitat de la llengua.

En aquest sentit cal recordar que, com marca l’Estatut de les
Illes Balears en el seu preàmbul, “la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements
identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són
elements vertebradors de la nostra identitat”. Així, la
denominació de la llengua que té com a dialectes el valencià o
el mallorquí és “llengua catalana”, i no ha de ser menystinguda
amb diferenciacions intencionades.

A més, caldria saber amb quina base un ministeri decideix
dividir la llengua i amb quina base un ministeri ho fa i un altre
no.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir a l’Estat la normalització de la denominació
unitària de la llengua en tots els seus tràmits telemàtics.

Palma, a 2 de febrer de 2023
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Josep Ferrà i Terrassa

B)
RGE núm. 592/23, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
benestar emocional i promoció de la salut mental de la
infància i l'adolescència sobre l'ús de les tecnologies, davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

El Pacte balear per a la infància, impulsat per UNICEF
Comitè Balears en coordinació amb l'OBIA, va ser subscrit per
tots els grups parlamentaris l’any 2013 i ratificat posteriorment
de manera unànime el 2015. El novembre de 2019 es va signar
una addenda a aquest pacte que incorpora una sèrie d’objectius
per blindar els drets de la infància i estableix un full de ruta per
tal de poder fer un seguiment sobre el grau de consecució
d’aquests objectius.
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Amb data de 21 d'octubre de 2015 es va aprovar la
constitució i el reglament de la Comissió de seguiment del
Pacte balear per a la infància i a través d'ella s'han vingut
desenvolupant diverses iniciatives, com l'organització de tres
jornades parlamentàries sobre “Els informes d’impacte en la
infància i revisió de la normativa balear”, “Cap a una realitat de
pressupostos en clau d´infància” i “Adolescència i tecnologies.
Una mirada des del benestar emocional i la promoció de la
salut mental”.

Aquesta darrera jornada parlamentària, celebrada el 28
d'octubre de 2022, sorgeix en el marc de l'elaboració i la
presentació de l'informe d'UNICEF sobre "L'impacte de la
tecnologia en l'adolescència", realitzat amb una mostra de prop
de 3.000 estudiants de les Illes i que llança dades rellevants
sobre la vinculació i els riscos de l'ús de les tecnologies per al
benestar emocional.

Sota l'estructura de dues taules rodones sobre “Ús de les
tecnologies a l'adolescència i la seva repercussió en el benestar
emocional. Situació a les Illes Balears” i “Bones pràctiques a
les Illes Balears en relació amb la prevenció i el tractament de
l'abús de les tecnologies a la adolescència”, la jornada, dirigida
a agents claus del territori, va generar posteriorment un espai
conjunt de reflexió sobre la situació existent i la identificació
conjunta de propostes i compromisos per continuar vetllant pels
drets de l'adolescència en relació amb l'ús de les tecnologies i
la seva vinculació amb la promoció de la salut i el benestar
emocional.

Els grups parlamentaris sotasignants, recollint les
conclusions de la Jornada de treball, presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar major inversió en serveis de salut mental i
suport psicosocial en tots els sectors, serveis a nivell comunitari
i accessibles per a nens, nenes, adolescents i famílies. Les
finalitats de l'increment de la inversió són:

a) Crear una estructura de coordinació tècnica a través d'un
grup de treball intersectorial i comptar amb la participació de
nens, nenes i adolescents, i de persones expertes en psiquiatria,
psicologia clínica i psicologia general sanitària de la infància
i l'adolescència, educació, infància amb discapacitat,
professionals del sistema de protecció i del de justícia juvenil
i de serveis socials que compti amb una definició estructurada
de les actuacions i els protocols: universal, selectiva,
personalitzada.

b) Desenvolupar una xarxa de salut mental i una de suport
psicosocial específiques recollides en un “mapa de recursos”,
especialitzades i de qualitat per a l'atenció de 0 a 18 anys que
inclogui la seva presència en centres educatius.

c) Reforçar el paper de l'atenció primària amb un augment
de recursos per garantir la prevenció, la detecció i l'atenció de
trastorns mentals i psicològics, aquells també derivats o
potenciats per l'ús de tecnologies, a través de programes de
formació obligatòria dirigida a pediatres, professorat, i de la
incorporació de psicòlegs/es clínics/es o psicòlegs/es generals
sanitaris en els centres de salut.

d) Formació reglada obligatòria en salut mental infantil per
a psiquiatres, pediatres i altres professionals de la salut.

e) Mesures específiques (incloses normatives sobre accés i
publicitat) per prevenir i atallar determinades pràctiques i
problemes associats a problemes de salut mental en la infància
i l'adolescència, incloent-hi els relacionats amb les tecnologies:
maltractaments (negligència i violència), abús sexual, bullying,
ciberassetjament, sextorsió, suïcidi, discriminació per motius
d'orientació sexual i identitat de gènere, xenofòbia, consum
d'alcohol, addiccions a substàncies tòxiques, tecnologies i
apostes, així com altres conductes de risc.

f) Dur a terme la quantificació del pressupost invertit en
salut mental infantojuvenil i promoure la sistematització de
dades que permeti disposar d'evidències i dades actualitzades
que facilitin un adequat seguiment del benestar emocional de
la infància i l'adolescència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears assegurar que tots els nens, les nenes i els adolescents
aprenen i interactuen en entorns segurs i protectors, a través de
l'adequat acompanyament i l'accés a serveis de salut mental per
a aquells que el necessitin.

Per la consecució d'aquest objectiu s´ha de:

a) Garantir suport psicosocial amb enfocament de gènere en
els centres educatius, a través dels departaments
psicopedagògics i de la figura de coordinador/a de Benestar i
Protecció, prevista per la nova llei de protecció integral de la
infància i l'adolescència enfront de la violència. Garantir també
la formació dels docents per millorar la detecció, la promoció
i la prevenció dels trastorns de salut mental i el malestar
psicològic, així com sobre l'ús de tecnologies i els seus
problemes derivats.

b) Formar i capacitar els actors sanitaris, docents, educadors
en el temps lliure en els riscos de l'ús i abús de les tecnologies
i les xarxes socials.

c) Reforçar totes els mesures destinades a la prevenció
sobre l'abús dels tecnologies des de l'etapa 0-3 anys.

d) Promoure, dins la comunitat socioeducativa, totes
aquelles accions de bones pràctiques que hagin demostrat la
seva eficàcia de cara al foment de l’ús responsable dels
tecnologies.

d) Promoure, dins de la comunitat socioeducativa, totes
aquelles accions de bones pràctiques que hagin demostrat la
seva eficàcia de cara al foment de l'ús responsable de les
tecnologies, incorporant i promovent espais de participació
infantil i adolescent que permetin recaptar l'opinió sobre les
propostes quant a l'ús de les TRIC i la vinculació amb la seva
salut i benestar emocional.

e) Reforçar els programes de criança positiva i suport a la
criança que ofereixin eines i acompanyament a les famílies per
contribuir al benestar emocional dels seus fills/es, en la
detecció precoç dels problemes de salut mental i
l'acompanyament i la supervisió en l'ús dels dispositius
tecnològics i internet.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un canvi en la percepció pública sobre la
salut mental i els problemes de salut mental, contribuint a
acabar amb l'estigma. Per a la consecució d'aquest objectiu s´ha
de:

a) Realitzar campanyes de salut pública que promoguin la
salut mental i el benestar psicològic de nens, nenes i
adolescents, combatent l'estigma i la discriminació dels que
pateixen alguna malaltia o trastorn de la seva salut mental.

b) Reforçar la quantitat i la qualitat de continguts
relacionats amb la cura de la salut mental de la infància i
l'adolescència a internet i a les xarxes socials, habilitant també
línies d'ajuda o informació, i protegint els nens enfront de
continguts altament nocius i perillosos per a la seva salut
mental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en el marc de l'oportunitat que es presenta amb
l'impuls el Pacte balear per la salut mental de les Illes Balears,
a incorporar la perspectiva d'infància en els seus objectius, full
de ruta, i a promoure el compliment de les mesures, les
prioritats i les demandes aquí recollides.

Palma, a 2 de febrer de 2023
Els diputats
Irantzu Fernández i Prieto
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Miquel Ensenyat i Riutort
Catalina Pons i Salom
Patrícia Font i Marbán
Vanessa Díaz i Ojeda
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Josep Ferrà i Terrassa
Josep Melià i Ques
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11526/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'habitatges turístics que
abonen l'Impost de turisme sostenible.

A novembre de 2022 el nombre d’habitatges turístics que es
tan donades d’alta en el cens de l’impost són 14.010: 

Mallorca: 10.046
Menorca: 2.022
Eivissa: 1.223
Formentera: 719

El nombre de places són 91.847: 
Mallorca: 64.108
Menorca: 12.705
Eivissa: 11.072
Formentera: 3.962

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 11679/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Enquesta-estudi de la joventut de les
Illes Balears (1).

L’informe justificatiu té data de dia 6 de setembre de 2021.

Planificació i cronograma. 

La realització de l’Enquesta a la joventut de les Illes Balears
s’ha planificat tenint en compte tres blocs o feines concretes, a
banda del període previ de contractació:

1. La realització del treball de camp
2. La realització de l’anàlisi i interpretació dels resultats
3. L’edició i publicació de l’estudi

Planificació per blocs

1. Realització dels treballs de camp
• Primera reunió presencial amb l’empresa adjudicatària
• Preparació del treball de camp, selecció i formació

personal entrevistador i prova pilot (pretest)
• Tancament del qüestionari final en català i castellà
• Realització entrevistes (treball de camp)
• Lliurament fitxer de microdades de camp depurades a

l’IBESTAT
• Lliurament de dades finals amb les variables construïdes

afegides a l’IBESTAT
• Fitxer de microdades elevat de l’IBESTAT
• Documentació d’explotació resultats a partir del pla de

tabulació
• Lliurament resta de materials (informe final)
• Segona reunió presencial
• Correccions a fer i tancament de l’informe final, si

escau

Totes aquestes tasques es duen a terme en coordinació
permanent entre el personal tècnic de l’IBJOVE, el coordinador
i personal tècnic de l’empresa adjudicatària i personal tècnic de
l’Institut Balear de la Joventut.

2. Realització de l’anàlisi i la interpretació dels resultats
• Lliurament matriu microdades
• Designació de l’equip de treball
• Reunió presencial
• Lliurament predisseny de la investigació
• Segona reunió presencial
• Lliurament de l’informe de l’enquesta
• Lliurament informe resum
• Resum divulgatiu (format presentació)
• Lliurament informe final revisat
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• Tercera reunió
• Aclariments i modificacions a fer per al tancament final,

si escau.

3. Edició i publicació de l’estudi
• Maquetació
• Publicació
• Difusió

Pel que fa al cronograma, un cop finalitzada la contractació
es va iniciar la feina de treball de camp al febrer de 2022 que
es preveu finalitzi el mes de febrer de 2023. La recollida de la
informació a través del qüestionari es dur a terme amb
metodologia CATI i CAWI i es va iniciar el mes d’agost i està
previst que es dugui a terme fins a finals del mes de desembre.

La realització de l’anàlisi i la interpretació dels resultats es
preveu finalitzi el mes de març i l’edició i publicació el mes
d’abril de 2023.

L’enquesta té com a objectiu conèixer la situació, les
demandes i les necessitats de les persones joves d’entre 15 i 34
anys a les Balears. La informació resultant ha de facilitar la
formulació de les polítiques de joventut. La mostra està
formada per 3.000 persones escollides a través d’un
procediment estrictament aleatori dut a terme per l’IBESTAT,
i es distribueix en 5 territoris:

Nombre de persones joves a entrevistar d’entre 15 i 34 anys
empadronades a les Illes Balears a 1 de gener de 2022, per illa
de residència.

Mallorca: 1.500 (Palma 800+Part forana 700)
Menorca: 500
Eivissa: 500
Formentera: 500

Aplica Investigació Social és l’empresa adjudicatària

La primera enquesta a la joventut de les Illes Balears, és una
estadística oficial del Govern de les Illes Balears, i que es duu
a terme en conveni de col·laboració amb el Consell de
Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular
d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera i l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

El pressupost previst és de 120.000€ amb la següent distribució
per blocs:

• 108.000€ per a la realització dels dos primers blocs:
treball de camp i anàlisi i interpretació dels resultats.

• 12.000€ per a l’edició i publicació.
• L’Institut Balear de la Joventut aporta fins un màxim de

seixanta mil euros (60.000€) IVA inclòs.
• El Consell Insular de Mallorca aporta fins un màxim de

quaranta-sis mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb
seixanta-nou cèntims (46.388,69€) IVA inclòs.

• El Consell Insular d’Eivissa aporta fins a un import
màxim de vuit mil dos-cents devuit euros amb vint
cèntims (8.218,20€) IVA inclòs.

• El Consell Insular de Menorca aporta fins un màxim de
quatre mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb setze
cèntims (4.684,16€) IVA inclòs.

• El Consell Insular de Formentera aporta fins un màxim
de set-cents vuit euros amb noranta-cinc cèntims
(708.095€) IVA inclòs.

L’enquesta a la joventut de les Illes Balears és coordinada
per la Sra. Assumpta Mas Liñares, tècnica coordinadora de
l’Observatori de la Joventut de l’Institut Balear de la Joventut,
i a nivell estadístic per la Sra. Sara Fernández Vázquez, cap del
servei de Producció Estadística de l’IBESTAT.

Així mateix, en l’elaboració de l’enquesta hi participa o hi
ha participat personal tècnic dels consells insulars i altre
personal al servei de l’Administració de la CAIB:

Per part de l’IBJOVE: Sra. Rosa Montalbán Gracia; Sr.
Joan Vicenç Cladera Salvà i Sr. Fèlix López Pérez.

Palma, 13 de desembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 11714 a 11716/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a previsions de Red
Eléctrica de España en relació amb la bateria que té previst
instal·lar a Es Mercadal per aportar energia elèctrica (1 a
3).

Per part d’aquesta conselleria s’informa que en l’última
reunió oficial de dia 2 de novembre de 2022, mantinguda amb
Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transport i
l’operació del sistema elèctric nacional, en la qual van
participar, al costat del delegat de Redeia a les Illes Balears,
Eduardo Maynau i Juan Carlos Sánchez, director del projecte
de bateria a Menorca, el Comissionat per a l’impuls de
l’Energia Sostenible en Sistemes Insulars, Marc Pons; la
presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora; el
director general d’Energia de la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del
Govern Balear, Josep Malagrava, i l’alcalde d’Es Mercadal,
Francesc Ametller, es va arribar a una sèrie de conclusions que
es detallen a continuació.

El projecte de la bateria de Menorca està inclòs en la vigent
Planificació Elèctrica 2021-2026, que preveu la inversió més
gran de l’Estat a les Illes Balears, un total d’1.169 milions
d’euros, destacant, a més de la bateria, el reforç de la connexió
elèctrica submarina amb la península.

La previsió és que la bateria pugui estar en servei en
l’horitzó vinculant de la Planificació Elèctrica 2021-2026, és a
dir, el calendari previst és anterior de 2027. D’altra banda, des
de la perspectiva de la garantia de subministrament, la capacitat
de la bateria permetrà mantenir l’estabilitat del sistema davant
una eventual pèrdua intempestiva de l’enllaç
Mallorca-Menorca, durant el temps que sigui necessari.
Sobretot, la bateria maximitzarà l’aportació de l’actual enllaç
amb Mallorca, més que duplicant-la, amb els beneficis
associats en termes de redacció del funcionament de la
generació fòssil local, dels costos per al sistema i de les
emissions de CO2 a l’illa de Menorca. Disposarà de 50MW
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(225 MW) de potència i una capacitat d’emmagatzematge de
37,5 MWh (218,75 MWh). 

La inversió destinada a la bateria de Menorca se situa
entorn dels 5 milions d’euros i se situarà annexa a l’actual
subestació elèctrica de 132 kV d’Es Mercadal com a punt
estratègic des d’un punt de vista energètic de l’illa (fluxos
d’energia elèctrica aquest-oest).

El Govern coneix la importància de la instal·lació per a la
garantia de subministrament i la transició energètica, per això,
per a agilitzar el tràmit, Red Elèctrica sol·licitarà la declaració
de l’interès autonòmic de la inversió, i està ultimant el projecte
per a presentar-lo a tramitació a principis de 2023.

Palma, 9 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11717/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada de "La aguja de la giganta" a
la platja de Mongofra (Menorca) (1).

El Govern s’até als informes tècnics dels treballadors
públics.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11718/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada de "La aguja de la giganta" a
la platja de Mongofra (Menorca) (2).

El Govern s’até als informes tècnics dels treballadors
públics. En aquest cas, a l’informe del director del Parc Natural
de s’Albufera des Grau amb data de 27 de setembre de 2022,
que es pronuncia sobre la normativa ambiental aplicable tant a
l’espai natural protegit com a Xarxa Natura 2000.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 11719/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural
de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (1).

La competència urbanística l’exerceixen altres
administracions. En aquest sentit cal recordar que el Govern va
finançar, a través dels fons recaptats per l’impost del turisme

sostenible, l’esbucament de tres xalets il·legals al Parc Natural
de S’Albufera des Grau que va executar l’ajuntament de Maó.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11720/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural
de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (2).

El Govern no es pronuncia sobre l’impacte d’aquestes
construccions, ja que hi ha normativa ambiental, urbanística i
d’ordenació del territori aplicables i s’ha d’estar a la normativa
aplicable, que és la que preval.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11721/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural
de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (3).

Els informes es fan en el marc d’un procediment reglat, en
el cas de l’escultura de la platja de Mongofra, la sol·licitud del
Consell Insular de Menorca a la Demarcació de Costes de les
Illes Balears per a l’ocupació temporal del domini públic
marítim terrestre.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11722/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural
de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (4).

El Govern aplica i vetlla pel compliment de la normativa
ambiental. L’aplicació i execució de la normativa urbanística
compet a altres administracions. En aquest sentit cal recordar
que el Govern va finançar, a través dels fons recaptats per
l’impost del turisme sostenible, l’esbucament de tres xalets
il·legals al Parc Natural de s’Albufera des Grau que va executar
l’ajuntament de Maó.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-181.pdf#page=19


10730 BOPIB núm. 193 - 10 de febrer de 2023

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 11723/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga
depuradora de Ferreries (Menorca) (1).

Una vegada obtingudes les autoritzacions del Servei de
Residus del GOIB i de l’Autoritat Portuària a les Illes Balears,
els treballs finals associats a l’expedient del contracte del servei
de “Condicionament, retirada, transport i disposició final dels
llots acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (t.m. de
Ferreries. Menorca” es troben pendents de la confirmació de la
data definitiva de trasllat marítim dels llots cap a la península.
Aquesta data ens l’ha de facilitar el Consignatari, així com
l’Armador i Fletador de l’operació de trasllat marítim.

L’import final de les actuacions dependrà de la quantitat
final dels llots transportats, segons pesatge a sortida de l’EDAR
i destí final.

Palma, 16 de gener de 2023
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11724/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga
depuradora de Ferreries (Menorca) (2).

Una vegada obtingudes les autoritzacions del Servei de
Residus del GOIB i de l’Autoritat Portuària a les Illes Balears,
els treballs finals associats a l’expedient del contracte del servei
de “Condicionament, retirada, transport i disposició final dels
llots acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (t.m. de
Ferreries. Menorca” es troba pendent de confirmació de la data
definitiva de trasllat marítim dels llots cap a la península. 

De les actuacions previstes, ja s’ha dut a terme la preparació
dels terrenys i accessos de l’antiga EDAR i el condicionament
previ dels llots, amb les condicions establertes en les
autoritzacions del Servei de Residus del GOIB, per garantir la
seva correcta preparació, protecció i conservació abans del
trasllat al destí final previst, el qual és la instal·lació Centre de
Gestión de Residuos Industriales del T.M. de Nerva (Huelva)
(AAI/HU/034/08/I2).

L’import final de les actuacions dependrà de la quantitat
final dels llots transportats, segons pesatge a sortida de l’EDAR
i destí final.

Palma, 16 de gener de 2023
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 11725/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga
depuradora de Ferreries (Menorca) (3).

Una vegada obtingudes les autoritzacions del Servei de
Residus del GOIB i de l’Autoritat Portuària a les Illes Balears,
els treballs finals associats a l’expedient del contracte del servei
de “Condicionament, retirada, transport i disposició final dels
llots acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (t.m. de
Ferreries. Menorca” es troben pendents de la confirmació de la
data definitiva de trasllat marítim dels llots cap a la península. 

De les actuacions previstes, ja s’ha dut a terme la preparació
dels terrenys i accessos de l’antiga EDAR i el condicionament
previ dels llots, amb les condicions establertes en les
autoritzacions del Servei de Residus del GOIB, per garantir la
seva correcta preparació abans del trasllat al destí final previst,
el qual és la instal·lació Centre de Gestión de Residuos
Industriales del T.M. de Nerva (Huelva) (AAI/HU/034/08/I2).

El condicionament previ ha consistit en:
• Mobilització d’equips i maquinària
• Preparació dels terrenys i accessos
• Control analític previ de l’aigua i els llots per garantir la

viabilitat del destí final escollit.
• Separació inicial dels llots i l’aigua part sòlida i la part

líquida, i preparació, conservació i protecció abans del seu
trasllat final.

• Comprovacions analítiques de confirmació de les
característiques dels llots.

• Comunicació dels resultats a les administracions
competents per a l’autorització del trasllat a destí final (fora
de la comunitat autònoma d’origen).

L’import final de les actuacions dependrà de la quantitat
final dels llots transportats, segons pesatge a sortida de l’EDAR
i destí final.

Palma, 16 de gener de 2023
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 11731/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restes de la construcció anomenada
"caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (1).

Si la construcció està en domini públic marítim terrestre,
com és el cas, la competència correspon a Demarcació de
Costes, en el marc del procediment de concessió/renovació de
la concessió. En el marc d’aquest procediment, Costes ha de
demanar els informes preceptius a les administracions
competents.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11732/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restes de la construcció anomenada
"caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (2).

Aquests informes es fan en el marc d’un procediment reglat,
no “s’encarreguen” per part del Govern.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 11733/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restes de la construcció anomenada
"caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (3).

El Govern s’até als informes tècnics dels treballadors
públics.

Palma, 19 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 11793/22, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'agricultors professionals a les Illes Balears.

Lamentam haver de contestar que no tenim a dia d’avui
aquestes dades estadístiques concretes tal i com es demanen a
la pregunta, ja que des del Registre Interinsular Agrari només
es recullen les dades d’explotacions agràries considerades com
a professionals i per altra banda, des del Govern de l’Estat es
recullen des dades d’afiliació a la Seguretat Social, tenint en
compte el diferents règims de cotització disponibles per a les
persones que es dediquen a l’agricultura.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 11794/22, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'agricultors joves a les Illes Balears.

Segons les darreres dades de concessions de les
convocatòries de l’ajuda per a la incorporació de nous joves
agricultors/es (CEJA), que es fa des del Fogaiba i que són les
úniques disponibles i les que es fan servir com a referència, al
201 hi va haver 105 nous joves incorporats; al 2020, 87 més;

i al 2021, 103. L’acumulat total segons el darrer recompte, en
el 2022, és de 736 nous joves.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 11795/22, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
noves agricultores des de l'any 2021.

No sabem exactament a quina línia fa referència, però
entenem que es refereix a quantes dones s’han incorporat des
que es van afegir les clàusules per la igualtat a les ajudes del
Fogaiba al sector agroalimentari. En aquest cas, segons les
darreres dades d’afiliació del Ministeri de la Seguretat Social,
i tenint en compte els diferents règims, s’ha passat de 778
dones en 2021 a 802 en 2022.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 11796/22, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de joves
agricultors els anys 2019 i 2022.

Segons les darreres dades de concessions de les
convocatòries de l’ajuda per a la incorporació de joves
agricultors (CEJA), que es fa des del Fogaiba i que són les
úniques disponibles i les que es fan servir com a referència, al
2019 es van incorporar 105 joves més, i l’acumulat tota al
2022, és de 736 nous joves agricultors al sector a les Illes
Balears. Les xifres absolutes d’agricultors per edats no estan al
nostre abast i tampoc estan publicades pels organismes
encarregats.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 11839/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 1.

El projecte s’ha sotmès a una segona exposició pública
ateses les modificacions que es van introduir al projecte inicial.
A hores d’ara s’estan valorant les al·legacions presentades a
aquesta segona exposició pública, i preparant els pertinents
informes i respostes a cada una d’elles.
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Palma, 20 de desembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 11840/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 2.

El procés de resolució d’al·legacions està en tràmit de
redacció d’informe i contestació a totes les persones que han
al·legat. Es preveu que es resolgui com a tard dins el mes de
gener de 2023.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 11841/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 3.

En aquests moments el projecte es troba en procés de
contestació de les al·legacions presentades. Un cop resoltes es
podrà aprovar definitivament el projecte i llançar la fase de
licitació del projecte de construcció, cosa que es preveu dins el
mes de gener de 2023. La durada del procés de licitació,
juntament amb els processos d’expropiació previstos, serà el
que marcarà l’inici d’obres del projecte.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 11842/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 4.

Ara mateix el projecte es troba en procés de contestació de
les al·legacions presentades després de la segona exposició
pública. Un cop resoltes es podrà aprovar definitivament el
projecte i llançar la fase de licitació del projecte de construcció,
cosa que es preveu dins el mes de gener de 2023. La durada del
procés de licitació serà el que marcarà la possibilitat d’iniciar
les obres d’aquesta legislatura, o bé caldrà esperar a la següent.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11843/22, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 5.

El projecte està pressupostat en un total d’1.548.660,26€
com a pressupost base de licitació (IVA inclòs) a les que s’han
d’afegir 168.225,06€ en concepte d’expropiacions i
indemnitzacions. El pressupost total per a coneixement de
l’Administració segons el projecte tècnic ascendeix, així, a
1.732.371,92€.

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

Ordre de Publicació
Y)

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

Segons les estadístiques de l’IRFAP pel que fa a vaques
censades, a 1 de gener de 2019 hi havia: 3.376 a Mallorca,
10.595 a Menorca i 14 a Eivissa. 13.985 en total a les Illes
Balears.

A 1 de gener de 2022, hi havia: 2.910 a Mallorca, 10.534 a
Menorca i 45 a Eivissa. 13.489 en total a les Illes Balears.

Segons les mateixes estadístiques pel que fa a ovelles
censades, a 1 de gener de 2019 hi havia: 188.418 a Mallorca,
13.155 a Menorca, 4.049 a Eivissa i 556 a Formentera. 206.178
en total a les Illes Balears.

A 1 de gener de 2022, hi havia, 179.324 a Mallorca, 12.522
a Menorca, 3.666 a Eivissa i 530 a Formentera. 196.042 en
total a les Illes Balears.

Palma, 12 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 12001/22, de la diputada
Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcions de la Secció 1 de la Direcció
General d'Acreditació , Docència i Investigació en Salut.

La Direcció General d’Acreditació docència i investigació
en salut no existeix a l’organigrama del Govern de les Illes
Balears.

Palma, 19 de desembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AA)

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

El Servei de Salut compleix amb la Llei orgànica 2/1983, de
25 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia i amb la Llei 3/1986, de
29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears.

Entre el Servei de Salut i la Direcció Lingüística, es treballa
per garantir el drets lingüístics i vetllar pel compliment de la
normativa d’usos lingüístics i prendre totes aquelles mesures
que siguin necessàries per assegurar el coneixement de la
llengua catalana i la creació de les condicions que permetin
exercir als ciutadans els seus drets lingüístics.

Totes les queixes de discrepància lingüística es deriven
directament atenció a l’usuari i són enviades al servei de
planificació lingüística el qual les gestiona.

Palma, 4 de gener de 2023
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 13013 i 13014/22, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a primeres actuacions fetes
per part de la Conselleria en relació amb els fets que varen
tenir lloc en el col·legi La Salle de Palma el passat 25 de
novembre i a cronologia aproximada de les actuacions que
durà a terme Inspecció Educativa en relació amb aquests
fets.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
AC)

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

El decret 121/2010, d’aplicació a centres públics i centres
privats concertats regula els drets i deures de l’alumnat i la
convivència en els centres en cas d’expedient disciplinari. En
cas de suspensió anticipada de l’activitat lectiva per diferents
motius, els centres han d’actuar d’acord amb les seves normes
d’organització i funcionament.

Palma, 16 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13017/22, del diputat Joan
Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a conveni entre la Conselleria
d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de
Sóller.

El maig de 2019 es va signar un conveni de col·laboració
entre la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament de
Sóller amb els compromisos següents per cadascuna de les
parts:

La conselleria d’Educació duria a terme en tres anys a partir
de la signatura del conveni diverses actuacions d’obra major i
menor en els centres del municipi (CEIP Pere Cerdà, CEIP Es
Puig, CEIP Es Fossaret i IES Guillem Colom Casesnoves) per
un import global de 2.934.006,56€.

L’Ajuntament de Sóller, cas que fos necessària la redacció
dels corresponents projectes d’obres quedava obligat a
redactar-los mitjançant recursos propis o externs, i en aquest
darrer cas repercutiria el cost de redacció a IBISEC fins a un
màxim de 249.208,75€.

IBISEC donaria suport tècnic a l’ajuntament i supervisaria
els projectes redactats per aquest, licitaria i executaria les
obres.

Des de l’Ajuntament no s’ha redactat caps dels projectes
compromesos, mentre que IBISEC ha assumit la redacció dels
projectes del canvi de fusteries del CEIP Es Puig (ja executada
per 315.000€), la sortida del pati d’educació infantil del CEIP
Es Fossaret i el gimnàs del CEIP Pere Cerdà (en redacció el
projecte executiu amb un pressupost de 607.487€.

De les actuacions incloses al conveni i comptant el gimnàs
del CEIP Pere Cerdà, que es licitarà en els propers mesos.
IBISEC haurà executat les obres següents, per un import de
1.074.476€:
• Substitució fusteries CEIP Es Puig: 315.530€ (executat)
• Reparació fissura, coberta i voladiu IES: 17.000€ (executat)
• Ampliació Casa del Mar i tancament pati CEIP Pere Cerdà:

96.319€ (executat)
• Gimnàs CEIP Pere Cerdà: 604.487€ (en redacció)
• Sortida pati educació infantil CEIP Es Fossaret: 41.140€

(en redacció)

A més dels imports següents, s’hauran de comptabilitzar
58.171,96€ de cost de redacció del projecte i de direcció d’obra
del gimnàs del CEIP Pere Cerdà.

Pel que fa a dues de les obres més grans previstes, com són
la reforma integral de la cuina i el menjador i el nou pavelló
esportiu de l’IES Guillem Colom Casesnoves, la situació és la
següent:
• En data 5 de juny de 2020 IBISEC va remetre a

l’ajuntament informe tècnic per facilitar la redacció del
projecte de reforma de la cuina, sense tenir resposta de
l’ajuntament.

• A la darrera reunió de la comissió de seguiment del
conveni, celebrada el 19 de novembre de 2020, es va
acordar que IBISEC remetria a l’Ajuntament un projecte de
pavelló tipus i el contacte d’una arquitecta, però prèviament
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l’ajuntament faria un estudi de mobilitat del qual no tenim
constància i contactaria amb la DGPOC per elaborar el
programa de necessitats, contacte que fins al moment no
s’ha produït. 

El maig de 2022 es va prorrogar el conveni per 3 anys més
a petició de l’Ajuntament.

Des de la Conselleria d’Educació s’han reclamat els
projectes pendents a l’Ajuntament, per tal de poder procedir a
la seva licitació, mitjançant oficis enviats els dies 29 de març
i el 14 de setembre de 2022 per registre electrònic, sense haver
obtingut resposta.

Hem demanat a l’ajuntament la reunió de la comissió de
seguiment del conveni.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 13070/22, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les obres de construcció del nou centre
d'interpretació infantil i primària al nucli de Santa Eulàlia
del Riu.

S’està redactant el projecte del nou CEIP de Santa Eulària
i la previsió és començar les obres dins el 2023, i per això s’ha
previst una partida econòmica dins del pressupost de 2023
d’IBISEC.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 13071/22, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segona fase de l'institut Quartó del Rei, a Santa Eulàlia del
Riu.

S’està redactant el projecte de la segona fase de l’ampliació
de l’IES Quartó del Rei, la previsió és finalitzar la redacció
dins el 2023 i per això s’ha previst una partida econòmica dins
del pressupost de 2023 d’IBISEC.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 13072/22, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici i execució del projecte de reforma integral del CEIP
Sant Ciriac.

Referent a les actuacions ja realitzades, s’han realitzat les
següents:
• Tancament superior de l’escala. Es va executar l’any 2016

amb un import de 23.632,00€.
• Millora de l’accessibilitat. Es va executar l’any 2019 amb

un import de 105.987€.
• Instal·lació de calefacció. El 2022 s’ha substituït el motor

i s’ha separat la instal·lació del CEIP Santa Eulària, amb un
pressupost de 5.515,07€.

• Paviment dels patis d’Educació Primària. El 2021 es varen
reparar les transicions del paviment del pati en mal estat i
es varen reformar les pistes esportives, amb un pressupost
de 13.471€.

• Reforma de banys d’Educació Infantil i de mestres. L’estiu
de 2022 s’ha executat la reforma dels banys, amb un
pressupost de 47.504,91€.

Referent a la resta d’actuacions pendents, notificar-vos que
estan encarregades a l’IBISEC amb ordre de prioritat màxima.
La relació de les obres pendents amb la proposta de calendari
d’execució és la següent: 
• Adaptar el pla  d’autoprotecció: estiu 2023.
• Supressió de barreres arquitectòniques: estiu 2023.
• Primària: curs 2022/2023.
• Reforma cobertes: curs 2022/2023.
• Instal·lació de fontaneria i electricitat: curs 2022/2023.
• Espai de menjador: curs 2022-2023.
• Enrajolat de tot el centre irregular i algunes zones

despreniments de l’enrajolat de paraments verticals: estiu
2024.

• Porxada sortida al pati d’Educació Primària en mal estat i
necessitat de noves porxades als patis: estiu 2024.

• Construcció d’un gimnàs: estiu 2025.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 13073/22, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les obres d'ampliació del CEIP Sant Carles.

Un cop consensuada la proposta d’ampliació amb la
direcció del centre, s’està redactant el projecte de l’ampliació
de la segona fase i la previsió és començar les obres dins 2023,
i per això s’ha previst una partida econòmica dins del
pressupost de 2023 d’IBISEC.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 13075/22, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les obres de construcció del nou institut de la ciutat
d'Eivissa, a la zona de Ca n'Escandell.

En aquests moments s’està redactant el projecte del nou IES
d’Eivissa, que es presentarà properament. La previsió és
finalitzar el projecte d’execució dins 2023.

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdá

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 13076/22, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traçat del segon cable elèctric de Mallorca que
està previst instal·lar a Alcúdia.

Actualment no hi ha cap projecte, segons el coneixement
del Govern de les Illes Balears, tramitat davant l’òrgan
substantiu que és el Ministeri per la Transició Ecològica. Per
tot això, no hi ha cap proposta oficial i reglada. Fins ara, hi ha
hagut converses entre les diverses administracions per tal de
trobar un consens abans que el projectista presenti el projecte
a l’òrgan substantiu.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 13077/22, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a calendari previst del segon cable elèctric de
Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.

El calendari d’execució de la planificació de la xarxa de
transport elèctric 2021-2026 és fins a finals de 2026.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 13078/22, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost previst del segon cable elèctric de Mallorca
que està previst instal·lar a Alcúdia.

El cost publicat de manera oficial per Red Elèctrica és de
1161 milions d’euros a càrrec dels fons estatals del Ministeri
per la Transició Ecològica.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 13079/22, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a zones afectades pel segon cable elèctric de
Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.

Actualment no hi ha cap projecte, segons el coneixement
del Govern de les Illes Balears, tramitat davant l’òrgan
substantiu que és el Ministeri per la Transició Ecològica. Per
tot això, no hi ha cap proposta oficial i reglada. Fins ara, hi ha
hagut converses entre les diverses administracions per tal de
trobar un consens abans que el projectista presenti el projecte
a l’òrgan substantiu.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 13084/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a programa de cribratge de càncer de
còlon (I).

Entre l’1 de juliol i el 30 de novembre s’han enviat 32.649
invitacions entre tots els sectors participants i la població diana
(50 i 69 anys). S’han notificat 6.611 resultats entre les persones
que hi ha participat.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 13096/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica
(1).

La quantitat que el Govern de les Illes Balears va destinar
com a dotació econòmica per al compliment i aplicació de la
resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius de 23 de desembre de 2020, destinada a la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques és de 13.979.264€.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 13097/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica
(2).

El nombre de peticions que el Govern va rebre de les Illes
Balears per a acollir-se a la convocatòria pública de
subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar,
fotovoltaica i micro-eòlica, destinada a particulars, entitats
sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials,
mitjançant la resolució del conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius de 23 de desembre de 2020, és de 2628
sol·licituds.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 13098/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica
(3).

Les peticions que han estat aprovades pel Govern de la
convocatòria pública de subvencions per al foment
d’instal·lacions d’energia solar, fotovoltaica i micro-eòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020 pel Govern i la seva distribució per illes és
la següent:

Mallorca: 1188 sol·licituds. 
Menorca: 243 sol·licituds.
Eivissa: 212 sol·licituds.
Formentera: 13 sol·licituds.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 13099/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica
(4).

La quantia de les peticions aprovades pel Govern de la
convocatòria pública de subvencions per al foment
d’instal·lacions d’energia solar, fotovoltaica i micro-eòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del

conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020 pel Govern i la seva distribució per illes és
la següent:

Mallorca: 4.163.885€. 
Menorca: 743.122€.
Eivissa: 696.964€.
Formentera: 44.144€.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 13100/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica
(5).

El nombre de peticions que han estat desestimades per part
del Govern de les Illes Balears per la manca de fons destinats
a la convocatòria pública de subvencions per al foment
d’instal·lacions d’energia solar, fotovoltaica i micro-eòlica,
destinada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses
i associacions empresarials, mitjançant la resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020 pel Govern i la seva distribució per illes és
la següent:

Mallorca: 798 sol·licituds. 
Menorca: 88 sol·licituds.
Eivissa: 84 sol·licituds.
Formentera: 2 sol·licituds.

Palma, 22 de desembre de 2022
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 13108/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sacrifici de vaques lleteres a Menorca
durant el 2022.

No podem fer una valoració sense tenir aquestes dades
completes, que encara no estan disponibles.

Palma, 12 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño
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Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 13109/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla estratètgic per al manteniment del
sector ramader i per a la viabilitat econòmica i sostenible de
les explotacions ramaderes a les Illes Balears.

Es troba en la darrera fase de redacció per tal de ser
presentat aquest semestre, tot i que moltes de les actuacions i
mesures que inclourà ja s’han dut o s’estan duent a terme des
de la conselleria des de la data que es comenta i abans.

Palma, 12 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 13110/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tramesa a les organitzacions
professionals agràries de les mesures i accions concretes per
aconseguir els objectius estratègics destinades a la viabilitat
del sector ramader de les Illes Balears.

Quan estigui redactat el pla. No obstant, les seves mesures,
accions i objectius estaran basats en tota la feina que s’ha anat
fent durant aquests anys conjuntament amb les organitzacions
professionals, i per tant no els hi serà de nou.

Palma, 12 de gener de 2023
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 13193 a 13197/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a alteració dels criteris de
valoració de l'atur (1 a 5).

La normativa de valoració de les persones demandants
d’ocupació data d’una ordre ministerial d’11 de març de 1985
i no ha sofert canvis des d’aleshores. El Govern no té cap
coneixement oficial que s’hagin aprovat canvis en els criteris
de valoració de la desocupació i, per tant, no en pot fer cap
valoració al respecte.

En aquest sentit i per extensió, no s’ha produït cap canvi en
el criteri de classificació de les persones amb contractes fixes
discontinus en el període que no estan d’alta a l’empresa
corresponent.

Quant a la valoració de l’afiliació a la Seguretat Social i de
les xifres de desocupació a Menorca, cal dir, a l’igual que a la
resta d’illes, que mai ha existit una relació estreta i immediata
entre ambdues estadístiques, ja que la reducció, per exemple,
de 100 persones afiliades mai s’ha traslladat en un augment de
100 persones en les estadístiques de desocupació. Al contrari,
sempre l’augment de l’atur ha estat manco que proporcional a
la reducció de l’afiliació.

Dit l’anterior, és una evidència que la reforma laboral
convalidada en 2022 ha suposat que molts de treballadors
passessin de només accedir a contractes temporals a assolir un
contracte fixo ordinari o bé un contracte fixo discontinu.
Aquest fet està suposant l’accés a majors drets per part dels
treballadors i treballadores. En el cas dels fixos discontinus,
quan aquests deixen d’estar d’alta a l’empresa aleshores
s’inscriuen al SOIB com a demandants d’ocupació ocupats, tal
i com duu vàries dècades recollint la normativa vigent.

L’extensió de la figura els fixos discontinus, per aplicació
de la normativa vigent des del 1985, s’està traduint lògicament
en les xifres de persones desocupades i, per tant, la sèrie
estadística de les persones desocupades reflecteix la nova
situació laboral, substancialment millor que l’any passat i que
abans de la pandèmia.

En aquest respecte, resulta important recordar que els
criteris aprovats en el seu dia per l’ordre d’11 de març de 1985
pretenien ajustar els criteris de computació de les persones
desocupades als criteris comunament utilitzades a nivell
internacional pels organismes oficials encarregats de fer les
estadístiques laborals. Així, no existeix cap raó per desviar-se
dels criteris aprovats a nivell internacional i que, en el fons,
estableixen un criteri pel qual si una persona no cerca
activament un nou treball no pot ser classificada com a
desocupada. En el cas dels treballadors fixos discontinus, atès
que mantenen una relació contractual amb l’empresa fins i tot
en els mesos que no són d’activitat, l’acord internacional és el
de no classificar-se com a desocupats. Val dir que el mateix
criteri se segueix en l’Enquesta de Població Activa elaborada
per l’INE en coordinació amb tots els serveis d’estadística de
la Unió Europea.

Palma, 16 de gener de 2023
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 13304/22, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones nomenades i contractades amb parentiu amb
l'actual director general del Servei de Salut amb indicació
de si han rebut poroductivitat.

Així com demana la pregunta, una vegada sol·licitada i en
tenir resposta a les consultes fetes a l’Agència Espanyola de
protecció de Dades sobre:
• Quines persones han acceptat un nomenament del Servei de

Salut com a personal estatutari o ha subscrit un contracte
laboral amb una empresa dependent o relacionada, des de
l’any 2016, mantenint qualsevol vincle matrimonial, o
parentesc de consanguinitat dins del tercer grau, o d’afinitat
dins del segon, o una situació de fet assimilable, amb
l’actual director general del Servei de Salut? Indicar nom,
cognoms, tipus de nomenament, categoria, data d’inici del
nomenament i data de finalització, persona que ha signat el
contracte o el nomenament en representació del Servei de
Salut i delegació o funció en virtut de la qual signa.

• Quines persones contractades per la Conselleria de Salut,
Servei de Salut o qualsevol altre ens instrumental dependent
o relacionat, han rebut qualsevol tipus de productivitat
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variable, des de l’any 2016, mantenint qualsevol vincle
matrimonial, o parentesc de consanguinitat dins del tercer
grau, o d’afinitat dins del segon, o una situació de fet
assimilable, amb l’actual director general del Servei de
Salut? Indicar nom, cognoms, motiu de la productivitat,
categoria, mesos i quantitat mensual, persona responsable
jeràrquicament que ha avalat la productivitat, els
professionals que hagin rebut productivitat per realitzar les
mateixes funcions i els professionals als que se’ls hagi ofert
aquesta possibilitat.

La Conselleria de Salut i en aquest cas el Servei de Salut, si
així ho ratifica l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, es
donarà resposta a la pregunta escrita.

Palma, 12 de gener de 2023
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 621/23, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la nova presidència del Consell
d'Estudiants de la UIB sobre la situació general de la
política universitària a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2023, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura acordi
la compareixença de la nova presidència del Consell
d'Estudiants de la UIB per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió del Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de

mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la
sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana
balear (Podarcis lifordi) i per a la prevenció i lluita contra
les espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm.
632/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2023, havent estat publicat en el BOIB núm. 15,
de 2 de febrer de 2023, el Decret llei 1/2023, de 30 de gener,
de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la
sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear

(Podarcis lifordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies
de la família Colubridae sensu lato, acorda, conformement amb
els articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
157 del Reglament de la cambra, de preveure'n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment simplificat per al Projecte de llei RGE

núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 8 de febrer de
2023, conformement amb l'article 154 del Reglament de la
cambra i amb la unanimitat de la Junta de Portaveus, acorda,
una vegada finalitzat el termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei esmentat, l'aplicació del procediment simplificat
a aquest projecte, sense constituir la ponència ni fer el debat en
comissió, amb el debat i la votació a plenari de les esmenes
presentades.

Palma, a 8 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa sobre programació de les línies

generals d'actuació del Parlament de les Illes Balears per al
període de gener de 2023 fins a la dissolució del Parlament
(X legislatura).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2023, oïda la Junta de Portaveus, conformement
amb 32.1.6è del Reglament de la cambra, acorda de fixar les
línies generals d’actuació següents: 

Primer 

Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de la
Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les 11.00
hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a les 13.00
hores. 

Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de sessions. 
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Segon 

Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc, amb caràcter
general, els dimarts a les 10.00 hores. Si n’és el cas, atesa la
duració de la sessió, es podrà suspendre pel temps que
determini la Presidència. 

Tercer 

A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes que
hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans de les
11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què es tracti; tot
exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple, que podran presentar-se fins el mateix dia de la
Mesa a les 10.00 hores. 

Quart 

L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent a
aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què es
tracta. 

Cinquè 

Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h dels
dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària, la
substitució de dues preguntes per grup parlamentari,
conformement amb el que prescriu l’article 175 del Reglament
de la cambra. 

Sisè 

Els grups parlamentaris, de forma extraordinària i per motius
d’actualitat, podran presentar una interpel·lació d’urgència fins
a 24 hores abans de la Junta de Portaveus, sempre que hagi
estat admesa per la Mesa, conformement amb el que prescriu
l’article 168.2 del Reglament de la cambra. 

Setè 

Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui acordar
el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan a l’ordre
del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot distingint
entre sessions legislatives i sessions no legislatives: 

Sessions no legislatives 
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa) 
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions) 
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences) 

Sessions legislatives 
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa) 
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions) 

3. Altres iniciatives (preses en consideració de proposicions
de llei, debats de totalitat, dictàmens de comissió) 

Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc. 

Vuitè 

Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple, se seguiran els criteris que fixi la Mesa,
d’acord amb la Junta de Portaveus. 

Novè 

Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.

Palma, 8 de febrer de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 586/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica sol·licitades per empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 que han estat atorgades.
	RGE núm. 587/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica sol·licitades per empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 que han estat denegades.
	RGE núm. 588/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i subvencions per a obres i instal·lació d'elements relatius a transició energètica sol·licitades per empreses i persones jurídiques a les Illes Balears durant els anys 2021, 2022 i el que portam de 2023 que estan pendents de resoldre.
	RGE núm. 623/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes adjudicats a l'empresa SITRA, SL (1).
	RGE núm. 624/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes adjudicats a l'empresa SITRA, SL (2).
	RGE núm. 625/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes adjudicats a l'empresa SITRA, SL (3).
	RGE núm. 626/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes adjudicats a l'empresa SITRA, SL (4).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 828/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reunió de la comissió tècnica que elaborarà el futur pla estratègic de polítiques de joventut.
	RGE núm. 829/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política de comerç.
	RGE núm. 834/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per garantir una correcta atenció presencial als ciutadans.
	RGE núm. 838/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actes institucionals amb motiu del Dia de les Illes Balears en el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia.
	RGE núm. 839/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions d'un segon cable amb Menorca.
	RGE núm. 840/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sentència del Tribunal Suprem sobre la declaració del monument de Sa Feixina com a bé catalogat del patrimoni històric artístic de les Illes Balears.
	RGE núm. 841/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llei del "només sí és sí".
	RGE núm. 842/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital existent a l'atenció sanitària.
	RGE núm. 843/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de policies a les Illes Balears.
	RGE núm. 844/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caos en matèria de seguretat a l'estació intermodal.
	RGE núm. 845/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a SFM.
	RGE núm. 846/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a improcedència de l'acomiadament de dues professores del programa British.
	RGE núm. 847/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió sanitària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 848/23, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada de les bases de cotització de treballadors autònoms el mes de gener.
	RGE núm. 849/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la reforma del delicte de sedició a les Illes Balears.
	RGE núm. 850/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió d'Atenció Primària a la sanitat pública de les Illes Balears.
	RGE núm. 852/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura de Govern davant les conseqüències de la reforma en el règim especial dels treballadors autònoms.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 590/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a unitat de la llengua a l'Administració General de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 592/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a benestar emocional i promoció de la salut mental de la infància i l'adolescència sobre l'ús de les tecnologies, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 11526/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'habitatges turístics que abonen l'Impost de turisme sostenible.
	A la Pregunta RGE núm. 11679/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Enquesta-estudi de la joventut de les Illes Balears (1).
	A les Preguntes RGE núm. 11714 a 11716/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la bateria que té previst instal·lar a Es Mercadal per aportar energia elèctrica (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 11717/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de "La aguja de la giganta" a la platja de Mongofra (Menorca) (1).
	A la Pregunta RGE núm. 11718/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de "La aguja de la giganta" a la platja de Mongofra (Menorca) (2).
	A la Pregunta RGE núm. 11719/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (1).
	A la Pregunta RGE núm. 11720/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (2).
	A la Pregunta RGE núm. 11721/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (3).
	A la Pregunta RGE núm. 11722/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau a Menorca (4).
	A la Pregunta RGE núm. 11723/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga depuradora de Ferreries (Menorca) (1).
	A la Pregunta RGE núm. 11724/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga depuradora de Ferreries (Menorca) (2).
	A la Pregunta RGE núm. 11725/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs contaminants de l'antiga depuradora de Ferreries (Menorca) (3).
	A la Pregunta RGE núm. 11731/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restes de la construcció anomenada "caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (1).
	A la Pregunta RGE núm. 11732/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restes de la construcció anomenada "caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (2).
	A la Pregunta RGE núm. 11733/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restes de la construcció anomenada "caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (3).
	A la Pregunta RGE núm. 11793/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors professionals a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11794/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors joves a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11795/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de noves agricultores des de l'any 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 11796/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de joves agricultors els anys 2019 i 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 11839/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 1.
	A la Pregunta RGE núm. 11840/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 2.
	A la Pregunta RGE núm. 11841/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 3.
	A la Pregunta RGE núm. 11842/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 4.
	A la Pregunta RGE núm. 11843/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a via verda d'Alaró, 5.
	A la Pregunta RGE núm. 11936/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vaques i ovelles censades per illa els anys 2019 a 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 12001/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la Secció 1 de la Direcció General d'Acreditació , Docència i Investigació en Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 12020/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores per acabar amb les discriminacions lingüístiques al Servei de Salut de les Illes Balears anunciades el setembre de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 13013 i 13014/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a primeres actuacions fetes per part de la Conselleria en relació amb els fets que varen tenir lloc en el col·legi La Salle de Palma el passat 25 de novembre i a cronologia aproximada de les actuacions que durà a terme Inspecció Educativa en relació amb aquests fets.
	A la Pregunta RGE núm. 13016/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol en cas d'obertura d'expedient a un alumne o a diversos alumnes.
	A la Pregunta RGE núm. 13017/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a conveni entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Sóller.
	A la Pregunta RGE núm. 13070/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de construcció del nou centre d'interpretació infantil i primària al nucli de Santa Eulàlia del Riu.
	A la Pregunta RGE núm. 13071/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona fase de l'institut Quartó del Rei, a Santa Eulàlia del Riu.
	A la Pregunta RGE núm. 13072/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici i execució del projecte de reforma integral del CEIP Sant Ciriac.
	A la Pregunta RGE núm. 13073/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres d'ampliació del CEIP Sant Carles.
	A la Pregunta RGE núm. 13075/22, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de construcció del nou institut de la ciutat d'Eivissa, a la zona de Ca n'Escandell.
	A la Pregunta RGE núm. 13076/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traçat del segon cable elèctric de Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 13077/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari previst del segon cable elèctric de Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 13078/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost previst del segon cable elèctric de Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 13079/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones afectades pel segon cable elèctric de Mallorca que està previst instal·lar a Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 13084/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de cribratge de càncer de còlon (I).
	A la Pregunta RGE núm. 13096/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica (1).
	A la Pregunta RGE núm. 13097/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica (2).
	A la Pregunta RGE núm. 13098/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica (3).
	A la Pregunta RGE núm. 13099/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica (4).
	A la Pregunta RGE núm. 13100/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica (5).
	A la Pregunta RGE núm. 13108/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sacrifici de vaques lleteres a Menorca durant el 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 13109/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratètgic per al manteniment del sector ramader i per a la viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13110/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramesa a les organitzacions professionals agràries de les mesures i accions concretes per aconseguir els objectius estratègics destinades a la viabilitat del sector ramader de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 13193 a 13197/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a alteració dels criteris de valoració de l'atur (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 13304/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones nomenades i contractades amb parentiu amb l'actual director general del Servei de Salut amb indicació de si han rebut poroductivitat.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 621/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença de la nova presidència del Consell d'Estudiants de la UIB sobre la situació general de la política universitària a les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Admissió del Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lifordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm. 632/23).
	Procediment simplificat per al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears.



	4. INFORMACIONS
	Acord de la Mesa sobre programació de les línies generals d'actuació del Parlament de les Illes Balears per al període de gener de 2023 fins a la dissolució del Parlament (X legislatura)


