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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 22 de febrer de 2023, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1046/23, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a execució de fons europeus.

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

Palma, a 13 de febrer de 2023
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer de 2023, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1188/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern en matèria d'habitatge,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 429/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
429/23, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
d'habitatge del Govern no donen resposta a les necessitats
d'habitatge assequible i habitatge social que precisa la societat
balear.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
d'habitatge del Govern no contemplen el possible creixement
demogràfic, que preveu l'Institut Nacional d'Estadística, de
300.000 habitants més en els pròxims 15 anys.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al fet que convoqui i lideri una “Mesa de l'Habitatge”,
en la qual la societat civil i el sector puguin presentar les seves
propostes perquè, de manera consensuada, s'aportin solucions
per facilitar la construcció d'habitatge assequible i donar
resposta a les necessitats residencials de la població de les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment de la resolució derivada de la iniciativa
parlamentària del Grup Parlamentari Ciudadanos debatuda en
la sessió plenària de data 18 d'octubre de 2022, relativa a
política general del Govern en matèria d'habitatge (RGE núm.
9562/2022). Contingut de la resolució:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mecanismes de col·laboració entre
l'administració i el sector privat per construir habitatge social
assequible i per a lloguer.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la simplificació administrativa en el
canvi d'ús dels establiments turístics obsolets a residencial.

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures que permetin la tramitació de
l'expedient d'HPO privada abans de sol·licitar la preceptiva
llicència d'obres, de manera que les HPO privades amb
expedient aprovat puguin acollir-se als beneficis del Decret llei
3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria
d'habitatge.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el parc d'habitatges socials en lloguer i
reservar el 60% de les HPO de nova construcció per als joves.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la revisió dels actuals índexs d'intensitat
d'ús residencial.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al fet que procedeixi a la revisió del Decret 145/1997,
de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de
mesurament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i
l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules
d'habitabilitat, per poder incorporar habitatges adaptats a la
realitat actual.

8. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears al fet que
redueixi el tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual
de joves menors de 35 anys.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar les garanties per als arrendataris i a
establir mesures fiscals per incentivar el lloguer de llarga
durada.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'adopció de les mesures necessàries per a l'agilitació
de la tramitació de les llicències.

Palma, a 17 de febrer de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1093/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Signewords, SL per al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2023.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Signewords,
SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2023?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

B)
RGE núm. 1094/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Signewords, SL per al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2022.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Signewords,
SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2022?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

C)
RGE núm. 1095/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Signewords, SL per al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2021.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Signewords,
SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2021?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

D)
RGE núm. 1096/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Signewords, SL per al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Signewords,
SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

E)
RGE núm. 1097/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Startul, SL per al Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2023.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Startul, SL per
al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2023?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

F)
RGE núm. 1098/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Startul, SL per al Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2022.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Startul, SL per
al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2022?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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G)
RGE núm. 1099/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Startul, SL per al Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2021.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Startul, SL per
al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2021?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

H)
RGE núm. 1100/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Startul, SL per al Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2020.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Startul, SL per
al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

I)
RGE núm. 1101/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i
Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2023.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Seprotec,
Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2023?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

J)
RGE núm. 1102/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i
Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2022.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Seprotec,
Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2022?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

K)
RGE núm. 1103/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i
Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2021.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Seprotec,
Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2021?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

L)
RGE núm. 1104/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i
Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2020.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Seprotec,
Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2020?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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M)
RGE núm. 1105/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Always School of
Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2023.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Always School
Language, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2023?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

N)
RGE núm. 1106/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Always School of
Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2022.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Always School
Language, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2022?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 1107/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Always School of
Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2021.

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

Quins treballs concrets ha realitzat l'empresa Always School
Language, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2021?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

P)
RGE núm. 1108/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs realitzats per l'empresa Always School of
Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2020.

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 treballs concrets ha realitzat l'empresa Always School
Language, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2020?

Palma, a 14 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Q)
RGE núm. 1153/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala Bona
(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.

En relació amb el conveni signat l'any 2021 entre la
Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per
millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació
infantil a Cala Bona  mitjançant una nova escoleta de 37 places,
continua estant en vigor aquest conveni?

Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 1154/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala Bona
(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.

En relació amb el conveni signat l'any 2021 entre la
Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per
millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació
infantil a Cala Bona  mitjançant una nova escoleta de 37 places,
s'ha realitzat el projecte de la nova escoleta de Cala Bona?
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Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 1155/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació
i l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de
places públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala
Bona (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.

En relació amb el conveni signat l'any 2021 entre la
Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per
millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació
infantil a Cala Bona  mitjançant una nova escoleta de 37 places,
quines subvencions o ajudes públiques s'han previst per a
aquesta actuació? En quina situació es troben?

Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

T)
RGE núm. 1157/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat entre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil (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.

En relació amb el conveni signat entre la Conselleria
d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de
places públiques de primer cicle d'educació infantil mitjançant
la construcció d'una nova infraestructura, continua estant en
vigor aquest conveni?

Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

U)
RGE núm. 1158/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat entre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil (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.

En relació amb el conveni signat entre la Conselleria
d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de
places públiques de primer cicle d'educació infantil mitjançant
la construcció d'una nova infraestructura, s'ha realitzat el
projecte?

Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

V)
RGE núm. 1159/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat entre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places
públiques de primer cicle d'educació infantil (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.

En relació amb el conveni signat entre la Conselleria
d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de
places públiques de primer cicle d'educació infantil mitjançant
la construcció d'una nova infraestructura, quines subvencions
o ajudes públiques s'han previst per a aquesta actuació? En
quins situació es troben?

Palma, a 16 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

W)
RGE núm. 1191/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a auditoria a la residència Colisée de Santa Eulària
del Riu.

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

A l'auditoria que està elaborant la Conselleria d'Afers
Socials a la residència Colisée de Santa Eulària del Riu, es fa
visita presencial a la instal·lació? En cas afirmatiu, quin dia es
va fer?

Palma, a 20 de febrer de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 1192/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a auditoria a la residència Colisée de Santa Eulària
del Riu (II).

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

A l'auditoria que està elaborant la Conselleria d'Afers
Socials a la residència Colisée de Santa Eulària del Riu, quants
de qüestionaris i entrevistes s'han fet a residents i familiars?

Palma, a 20 de febrer de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 1193/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a targetes sanitàries assignades als metges de
família de les Illes Balears.

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

Les persones que estan a una residència formen part de les
targetes sanitàries assignades als metges de família de les Illes
Balears?

Palma, a 20 de febrer de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 1198/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis
amb la sanitat privada.

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.

L’octubre del 2022 la Conselleria de Salut va anunciar una
sèrie de convenis amb la sanitat privada per un import total de
50 milions d’euros per derivar pacients del sistema públic de
salut. Sobre aquesta qüestió es formulen les següents qüestions:

Quin és actualment el temps d’espera (expressat en dies)
mitjà a les Illes Balears per a una consulta amb un especialista?

Quin és actualment el temps d’espera (expressat en dies)
mitjà a Menorca per a una consulta amb un especialista?

Quin és actualment el temps d’espera (expressat en dies)
mitjà a les Illes Balears per a una operació?

Quin és actualment el temps d’espera (expressat en dies)
mitjà a Menorca per a una operació?

Quines mesures ha pres el Govern per garantir que la
qualitat de l’atenció sanitària que reben els pacients derivats a
la sanitat privada no sigui inferior a la qualitat de l’atenció que
rebrien a la pública?

Quines mesures ha pres el Govern per garantir que la
formació exigida als professionals que atenen els pacients
derivats a la sanitat privada no sigui inferior a la formació que
s’exigeix als seus homòlegs de la pública?

Per què no s’ha realitzat cap conveni amb cap clínica
privada de Menorca?

Amb aquesta injecció de recursos públics a clíniques
privades, la conselleria s’ha plantejat la possibilitat que hi hagi
professionals de la sanitat pública que abandonin o agafin una
excedència per anar a treballar a alguna clínica privada?

Ha fet un seguiment la conselleria de si hi ha hagut
professionals de la sanitat pública que hagin abandonat o hagin
agafat una excedència per anar a treballar a alguna clínica
privada?

Ha pres cap mesura la conselleria per evitar que
professionals de la sanitat pública abandonin o agafin una
excedència per anar a treballar a alguna clínica privada?

Palma, a 20 de febrer de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán

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 22 de febrer de 2023, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1196/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions als treballadors en els serveis i les instal·lacions
dependents del Servei de Salut.

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

Sra. Consellera, considera el Govern que està donant una
resposta adequada a les agressions i als riscs que sofreixen els
professionals dels serveis sanitaris?

Palma, a 20 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)
RGE núm. 1202/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a dada d'inflació
del mes de gener a les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, quina valoració fa de la dada d'inflació del
mes de gener a les Illes Balears?

Palma, a 20 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 1245/23, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a licitació d'habitatge d'HPO.

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

Sr. Conseller, quantes licitacions d'habitatge d'HPO han
quedat desertes?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 1246/23, rectificada amb l'escrit RGE núm.

1270/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a noves resolucions dels criteris d'avaluació de la
LOMLOE.

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, pensen definir amb suficient antelació les
noves resolucions dels criteris d'avaluació de la LOMLOE?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 1249/23, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a recursos per a malalts terminals a la sanitat
pública.

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. Gómez, considera que els malalts terminals tenen els
recursos necessaris per ser atesos dignament per la sanitat
pública?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 1250/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
protecció de la llengua i la cultura pròpies per part 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, considera que 40 anys després de
l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia s'han protegit la llengua i
la cultura pròpies, tal com indica l'Estatut?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 1251/23, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fons de capital per
invertir en iniciatives empresarials innovadores.

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.

Quan té previst el Govern crear el fons de capital per
invertir en iniciatives empresarials innovadores?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró
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H)
RGE núm. 1252/23, de la diputada Vanessa Díaz i

Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforços
sanitaris per a 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.

Som a setmanes d'iniciar la temporada turística, amb el
consegüent augment de la població flotant a Formentera. En
quina situació es troben els reforços sanitaris per a la nostra
illa?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Vanessa Díaz i Ojeda

I)
RGE núm. 1253/23, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les obres dels 830 habitatges a Son Busquets.

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

Quin dia comencen les obres dels 830 habitatges a Son
Busquets?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 1254/23, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la torre de control de l'aeroport de Menorca.

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 situació de la torre de control de
l'aeroport de Menorca?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 1255/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions dels interins docents en relació amb el seu
pla d'estabilització.

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

Quina és la postura del Govern davant les reivindicacions
dels interins docents en relació amb el seu pla d'estabilització?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 1256/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció sanitària en els hospitals de mitja i llarga estada 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.

Com valora l'atenció sanitària que es fa en els hospitals de
mitja i llarga estada de les Illes Balears?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

M)
RGE núm. 1257/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de
política d'habitatge.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quin és el seu model
de política d'habitatge?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons
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N)
RGE núm. 1258/23, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats aconseguits amb l'Observatori de preus.

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

Quins són els resultats aconseguits amb l'Observatori de
preus anunciat per la Conselleria d'Agricultura?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 1259/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
baixada de l'IVA a productes bàsics.

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.

Per què no vol el govern Armengol que s'abaixi l'IVA a
productes bàsics com ara la carn i el peix?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 1260/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de l'habitatge 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.

Per què creu el Govern que les Illes Balears és el lloc  més
car d'Espanya per comprar un habitatge?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 1261/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
sanitat a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, creu que està per treure pit de la situació de
la sanitat a les Illes Balears?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 1262/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
on planteja el Govern construir els 15.000 habitatges VPO
anunciats.

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

Sr. Conseller, on planteja el Govern construir els 15.000
habitatges VPO anunciats?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

S)
RGE núm. 1263/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoracions negatives de l'Estatut d'Autonomia des del si
del Govern.

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, com valora que en complir-se 40 anys de
l'Estatut d'Autonomia els seus socis nacionalistes demanin
acabar amb ell i començar un procés secessionista?

Palma, a 22 de febrer de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

T)
RGE núm. 1264/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes de
la Conselleria d'Agricultura per a instal·lacions
fotovoltaiques.

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.
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Sra. Consellera, quins criteris aplica la Conselleria
d'Agricultura en els seus informes sobre terreny rústic
utilitzable i susceptible de ser utilitzat en la generació
fotovoltaica?

Palma, a 22 de febrer de 2023
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer de 2023, admet a tràmit la pregunta
d'iniciativa ciutadana següent.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1084/23, de la Sra. Verónica Fortuny

Llambias, relativa a servei d'acompanyament a menors en
els vols interilles.

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

El 26 de març de 2023 Air Europa deixa d'operar entre illes.
Això vol dir que l'oferta de vols es redueix entre dues
companyies: Uep!Fly i Iberia.

Air Europa oferia el servei d'acompanyament per a un
menor al cost de 5 € anada i tornada.

Uep!Fly a dia d'avui no disposa de servei d'acompanyament.
Iberia té un cost de 90 € per acompanyar un menor, cost que

s'ha d'afegir al preu del bitllet. Iberia no aplica el descompte de
resident al servei d'acompanyament.

El servei d'acompanyament d'un infant consisteix
simplement en el fet que el personal de terra de la companyia
trasllada el menor des de la porta d'embarcament fins a l'avió
a la sortida del vol. I, posteriorment, a l'aeroport d'arribada,
acompanya el menor des de l'avió a la porta de sortides, on el
recull l'altra persona referent indicada. Durant el vol, els
menors estan sols en els seus seients; les hostesses simplement
tenen més cura i atenció cap a ells/es.

Aquests fets afecten especialment famílies que per diversos
motius (divorcis, separacions puntuals, aspectes laborals, etc.)
els progenitors o familiars més propers (avis, padrins, etc.).

A dia d'avui les famílies de Balears, si necessitem que un
menor es traslladi sol entre illes, hem d'assumir el cost exigit
per Iberia, ja que l'altra companyia insular disponible (Uep!Fly)

no disposa de dit servei d'acompanyament per a menors d'entre
5 i 12 anys.

Per tant, sol·licitem als nostres representants polítics la seva
intervenció i mediació amb les companyies aèries per tal
d'aconseguir que s'ofereixi dit servei d'acompanyament, sigui
gratuït com fa anys i no suposi una discriminació per edat cap
als nostres infants, ja que no suposa un personal extra per a les
companyies aèries. Tenim 6 setmanes per solucionar dita
problemàtica i oferir una solució per als nostres infants.

Donem veu als drets dels nostres infants, ja que considerem
que també són residents i tenen dret a volar entre illes sense
que això suposi un augment en el preu final dels desplaçaments.

Tenen els mateixos drets que els adults. Així com una
persona amb discapacitat disposa d'un servei d'acompanyament
i trasllat a l'avió sense cap cost addicional, per què a la família
d'un menor li ha de suposar un sobrecost tan elevat el fet de
necessitar el servei d'acompanyament?

Maó, a 14 de febrer de 2023
Verónica Fortuny Llambias

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer de 2023, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant comissió.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1144/23, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a accés a l'habitatge a Formentera, davant la
Comissió de Salut.

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

El problema de l'accés a l'habitatge a Formentera és una de
les principals preocupacions de la ciutadania, especialment per
a aquells que treballen a la nostra illa amb uns salaris que en
absolut es corresponen amb el preu de lloguer i/ o compra d'un
habitatge.

Aquesta situació, que no és diferent de la resta de les Illes
Balears, es veu agreujada amb abusos i intrusisme professional
per part d'algunes empreses. Recentment s'ha publicat als
mitjans de comunicació una sentència que fa referència a
clàusules abusives als contractes de lloguer.

Va ser el Jutjat de Primera Instància 31 de Barcelona que va
anul·lar per abusives nou clàusules i les addendes del contracte
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de lloguer a una inquilina de Granollers (Barcelona) que va
demandar el fons immobiliari Azora, propietari de l'habitatge.
La sentencia, que té una gran transcendència, estima la
demanda de la dona i condemna el fons Azora a pagar les
costes del procediment.

En concret, ha declarat abusiva la clàusula que permetia
retenir la fiança, la que imposava una penalització per demora
en el desallotjament (el triple de la renda diària per cada dia de
retard), i la que renunciava a drets en cas que s'interrompés un
subministrament per causes alienes al llogater.

També ha anul·lat la clàusula que fixava el dret del
propietari a fer visites periòdiques per comprovar l'estat de
l'habitatge, la que estipulava la resolució per incompliments no
essencials, la que imposava despeses per incompliment i la que
afirmava que totes les clàusules del contracte s'havien negociat
individualment.

El despatx d'advocats que representava la inquilina ha
qualificat la sentència de «pionera i de gran transcendència» i
ha recordat que el fons volia aplicar una actualització de la
renda del 30%, cosa que hagués suposat passar dels 690 euros
mensuals de lloguer que va firmar el 2020 a uns 1.100 euros.

És per aquest motiu que, davant d'actuacions que se situen
fora de la norma i que perjudiquen greument els drets dels
consumidors, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a:

1. Ampliar a les illes de Formentera i Menorca la campanya
autonòmica d'inspecció i control del mercat immobiliari de
compra i lloguer d'habitatges.

2. Cobrir les vacants d'inspectors de Consum, destinar recursos
i personal suficient perquè Formentera i Menorca no es quedin
al marge d'aquesta campanya iniciada per l'autoritat de Consum
de les Illes Balears.

Palma, a 15 de febrer de 2023
La diputada
Vanessa Díaz i Ojeda
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5952/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió d'habitatges de l'IBAVI a Eivissa.

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) és titular de:

• 46 habitatges situats al carrer Aubarca des de 2003
• 101 habitatges de Cas Serres des de 1992
• Respecte dels 72 habitatges Can Misses:

• 48 habitatges des de 1008
• 24 habitatges des de 2000

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6756/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nous habitatges adquirits el 2021 i el 2022 per incorporar
a les HPO.

Durant l'actual legislatura, IBAVI ha augmentat el seu parc
d'habitatge públic de diferents formes. Pel que fa a la fórmula
de l'adquisició directa: l'any 2021 es varen adquirir 49
habitatges i el passat any 2022 varen ser 23.

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 7521 i 7522/22, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a deficiències en la promoció de 54 pisos de
l'IBAVI a Inca (1 i 2).

D'acord amb el previst al contracte d'obres, el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP), que regeix el
procediment i la LCSP, el contractista de les obres ha d'assumir
les conseqüències derivades de les responsabilitats en què hagi
pogut incórrer en l'execució del contracte.

Per tant, la garantia definitiva constituïda per la contractista
respondrà de la correcta execució de les prestacions previstes
en el contracte, i també dels danys i perjudicis ocasionats a
l'Institut Balear de l'Habitatge amb motiu de l'execució del
contracte, i per incompliment d'aquest, entre els quals s'han
d'incloure les mensualitats de renda que no han estat objecte de
facturació als adjudicataris dels habitatges a conseqüència de
les deficiències esdevingudes a l'edificació.

A més a més, per subvenir aquests danys i perjudicis, també
s'ha de comptar amb la responsabilitat de la direcció facultativa
de l'obra com a conseqüència de la prestació defectuosa del
servei realitzat.

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8573/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dret d'adquisició preferent previst a l'article 74
de la Llei 5/2018.

No consta en aquest institut la presentació de cap oferta
econòmica des de la data indicada de 29 de setembre de 2021.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-168.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-172.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=34
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Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 8575/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a convenis de col·laboració amb grans tenidors
(article 30 de la Llei 5/2018).

El Govern de les Illes Balears no ha firmat cap conveni de
col·laboració amb grans tenidors per tal d'incrementar l'oferta
d'alternatives d'habitatge.

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8583/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fons d'atenció solidària de subministraments
bàsics previst a l'article 44 de la Llei 5/2018.

Actualment s'està treballant en el desenvolupament general,
reglamentari de la llei 5/2028, mitjançant el qual es constituirà
el Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 10647/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a horari d'obertura de la zona
enjardinada confrontant amb l'Hospital Psiquiàtric de
Palma.

La franja verda entre les edificacions i el carrer Jesús
tancarà de nit, i es deixaran únicament aquells accessos
estrictament necessaris per a l'ús assistencial.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13322/22, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la participació de la presidenta del Govern a la II
Cimera entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

El cost, a càrrec dels pressuposts de la CAIB, de la
participació de la presidenta del Govern de les Illes Balears a
la II Cimera entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears,
celebrada durant els dies 14-15 de desembre de 2022 a

València ha estat de 194,21 euros, dels quals 93,21 euros són
en concepte de trasllat en avió PMI-VLC-PMI i 100,00 euros
d'un hotel d'un vespre a València.

Aquestes dades en poden consultar en el Portal de
Transparència de la CAIB.

Palma, 17 de febrer de 2023
La consellera de Presidència, Funció Púbica i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13404/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari
d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (1).

El passat 29 de desembre de 2022 es va publicat al BOIB
núm. 169 l'"Acord pel qual s'aprova la convocatòria del procés
excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
per cobrir les places de personal laboral de Serveis Ferroviaris
de Mallorca".

Aquest acord va ser adoptat a la sessió del Consell
d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de 14 de
desembre de 2022.

Per tant, la informació sol·licitada és pública i pot ser
consultada per qualsevol ciutadà o ciutadana accedit al BOIB
en el següent enllaç:
https://intranet,caib,es/eboibfront/ca/2022/11671/668485/res
olucio-de-la-consellera-de-presidencia-funcio-p

En qualsevol cas, la relació de places, categoria i lloc de
treball que s'inclouen en aquest procés d'estabilització és la
següent:

Places convocades

Grup A

Adjunt/a dels Serveis Jurídics i
Contractació 1 plaça a Mallorca

Tècnic/a en infraestructures (obres) 1 plaça a Mallorca

Tècnic/a en instal·lacions 1 plaça a Mallorca

Enginyer/a en telecomunicacions 1 plaça a Mallorca

Adjunt/a cap d'explotació 1 plaça a Mallorca

Tècnic/a en infraestructures
(planificació i projectes) 1 plaça a Mallorca

Grup B

Tècnic/a en gestió econòmica 1 plaça a Mallorca

Tècnic/a en relacions laborals 1 plaça a Mallorca

Enginyer/a tècnic/a telemàtica 1 plaça a Mallorca

Tècnic/a en material mòbil 1 plaça a Mallorca

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-177.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=15
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Grup C

Gestor/a d'estacions 4 places a Mallorca

Auxiliar d'operacions 4 places a Mallorca

Unitat de Supervisió i Intervenció 3 places a Mallorca

Auxiliar d'intervenció 1 plaça a Mallorca

Palma, 25 de gener de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13405/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari
d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (2).

Atesa l'extensió de la resposta, la podeu consultar en aquest
enllaç.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13408/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari
d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (5).

Atesa l'extensió de la resposta, la podeu consultar en aquest
enllaç.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 13409/22, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari
d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (6).

El 29 d'abril de 2022 es va dur a terme un important
augment de freqüències en totes les línies per facilitar a la
ciutadania l'ús del transport públic davant l'encariment dels
combustibles. Per poder posar en marxa el servei el més aviat
possible, es va fer una gran feina i un esforç enorme des de tots
els departaments de l'empresa ja que es van haver d'accelerar
processos que no estaven planificats per poder dur-los a terme
en els temps en què es van fer.

Des de llavors, els usuaris disposen d'un tren cada 40
minuts en les línies Palma-Manacor i Palma-Sa Poble, en les
franges horàries de major demanda, quan abans tenien una
freqüència d'una hora. Quant al corredor Inca-Marratxí-Palma,
des de la mateixa data, el viatger gaudeix d'un tren cada 10
minuts en tots dos sentits, també en les hores punta, millorant
la freqüència anterior que era de 20 minuts.

D'altra banda, l'1 de setembre de 2022 va començar la
gratuïtat del servei, tant per al tren com per al metro, per a tots
aquells usuaris titulars de la targeta intermodal.

Aquests dos fets han anat augmentant progressivament el
nombre d'usuaris del servei, increment que SFM ha pogut anar
assimilant sense cap problema, al marge de l'ala ocupació
d'alguns serveis a les hores més crítiques dins del tram de major
demanda, cosa que, d'altra banda, no deixa de ser una cosa
d'allò més habitual en qualsevol transport ferroviari de curt
recorregut sigui com sigui l'àmbit geogràfic pel qual discorri.

Pel que venim observant en l'evolució de les dades de
viatgers, el gran augment d'usuaris provocat per tots dos fets,
ja s'ha produït i s'ha pogut absorbir sense cap problema tal com
estava previst. En aquests moments, la tendència continua sent
a l'alça, es continua produint un augment de passatgers, però
amb increments ja molt més lleugers, que podran ser assimilats
igualment amb el material mòbil i personal disponible avui dia.

Les bases ja estan posades amb la pròxima incorporació de
nou personal i la compra de nou material mòbil, perquè en el
futur, continuem creixent quant a usuaris i freqüències. Avui
dia no està previst reduir cap freqüència.

Palma, 25 de gener de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 116 a 119/23, de la diputada
Antonia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relatives a consultes hospitalàries i proves
funcionaments (1 a 4).

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 186 i 187/23, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a situació de l'Hospital Verge de
Salut (1 i 3).

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1143/23, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre l'Estudi sobre
pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre
l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i
solucions tecnològiques de control i bloqueig.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2023, conformement amb l'article 192.1 del

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=15
http://xip.parlamentib.es/frge-202301112-2
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=15
http://xip.parlamentib.es/frge-202301112-3
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=21
http://xip.parlamentib.es/frge-202301279-1
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-191.pdf#page=9
http://xip.parlamentib.es/frge-202301281-1
http://xip.parlamentib.es/frge-202301143-1
http://xip.parlamentib.es/frge-202301143-1
http://xip.parlamentib.es/frge-202301143-1
http://xip.parlamentib.es/frge-202301143-1
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Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre l'estudi
esmentat a l'enunciat.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 3134/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1145/23, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Unidas Podemos i Mixt, i, conformement amb els
articles 106 i 107 del Reglament de la cambra, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a protecció dels espais
naturals desafectats pel Ministeri de Defensa es tramiti pel
procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Arran de l'anunci del conseller de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes balears, amb
data 15 de febrer de 2023, sobre la declaració del Parc Natural
de Ponent al municipi de Calvià, i per la urgent necessitat de
protecció dels espais naturals desafectats pel Ministeri de
Defensa mitjançant l'impuls d'un acord per a la gestió d'aquests
espais entre ambdues administracions.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 209/23. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1241/23, presentat pel Grup Parlamentaris Popular, i,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra, acorda que la interpel·lació esmentada, relativa a
transferència de costes i litoral es tramiti pel procediment
d'urgència.

Motivació de la urgència: Atesa la necessitat de conèixer la
situació d'aquesta transferència així com el parer del Govern en
relació amb les conseqüències i els efectes que pot generar.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1132 i 850/23. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
i Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a servei d'acompanyament de menors en els vols
Menorca-Mallorca i a gestió d'atenció primària a la sanitat
pública de les Illes Balears, per les preguntes RGE núm. 1196
i 1202/23, relatives a agressions als treballadors als serveis i las
instal·lacions dependents del Servei de Salut i a dada d'inflació
del mes de gener a les Illes Balears, respectivament.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Agustín Sintes Vallés com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular.

El Sr Agustín Sintes Vallés amb DNI núm.******47C, fou
nomenat com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del grup parlamentari Popular per Resolució de la
Presidència del 22 de febrer de 2022.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, ha presentat una sol·licitud de cessament del Sr.
Agustín Sintes Vallès, com a personal eventual del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 1150/2023
de 16 de febrer de 2023.

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

Per aquests motius, dict la següent

Resolució

1.El cessament del Sr. Agustín Sintes Vallés amb DNI núm.
******47C com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 19 de febrer de 2023.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-150.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-191.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-191.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-194.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=15
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Interposició de Recursos

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

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

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

Palma, 17 de febrer de febrer de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Bàrbara Andrea Toledo Pérez com a personal
eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari
Popular del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 1151/2023, de 16 de
febrer de 2023, sol·licita el nomenament de la Sra. Bárbara
Andrea Toledo Pérez, amb DNI núm. ******81D com a
personal eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari
Popular que ocuparà una plaça de la modalitat C, amb efectes
econòmics i administratius de dia 20 de febrer de 2023 i amb
unes retribucions de 31.186,96€ anuals.

El Sr. Antoni Costa Costa declara que la Sra. Bàrbara Andrea
Toledo Pérez realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

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

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Bàrbara Andrea Toledo Pérez,
amb DNI núm. ******81D, com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 20 de febrer de 2023 i
amb unes retribucions de 31.186,96€ anuals, que es
corresponen a la modalitat C.

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

Interposició de recursos

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

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

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

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

Palma, 17 de febrer de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en

relació amb la designació de membres assessors del tribunal
qualificador de la convocatòria del procés d’estabilització
per concurs oposició en torn lliure, per cobrir les places de
personal funcionari de l’administració general del
Parlament de les Illes Balears.

La base quarta punt dos de les reguladores de l’esmentat
procés selectiu remet al Reglament de composició i
funcionament dels tribunals qualificadors i comitès tècnics de
valoració del Parlament de les Illes Balears els criteris de
composició de l’òrgan de selecció.

L’article 15 del Reglament de composició i funcionament
dels tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears estableix que:

"Article 15
Nomenament d’assessors i col·laboradors

1. El tribunal podrà proposar a la Mesa del Parlament la
incorporació en els treballs que dugui a terme d’assessors
especialistes per a aquelles proves en què sigui necessari.
Aquests assessors es limitaran a prestar col·laboració en les
seves especialitats tècniques i tendran veu, però no vot.

2. (...)"

Per aquests motius, el tribunal qualificador de la
convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició
en torn lliure, per cobrir les places de personal funcionari de
l’administració general del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2023, ha acordat
d’elevar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears el nom de
dues persones assessores en matèria de protocol i comunicació
durant tot el procés selectiu:
• La Sra. Aina Pilar Albertí i Cabot, cap de secció de

Protocol del Parlament de les Illes Balears, qui, assessorarà
en matèria de protocol i relacions institucionals.

• El Dr. Sr. Manuel Aguilera i Povedano, professor del grau
de Periodisme (CESAG), qui assessorarà en temes de
comunicació i periodisme.

Per tant, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de 22 de febrer de 2023, adopta el següent:

Acord

1. Atendre la sol·licitud presentada pel tribunal qualificador
i designar com a nous membres assessors, la Sra. Aina Pilar
Albertí i Cabot, qui assessorarà en temes de protocol i
relacions institucionals i el Dr. Sr. Manuel Aguilera i
Povedano, professor del grau de Periodisme (CESAG), qui
assessorà en temes de comunicació i periodisme.

2. S’ordena la publicació d’aquest Acord al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, 22 de febrer de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es

refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a la qual es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades de la diputada Sra.
Vanessa Díaz i Ojeda.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 22 de febrer de 2023, es
procedeix a la publicació de la declaració de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereix els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen els diputats i les diputades de la
diputada Sra. Vanessa Díaz i Ojeda.

Palma, a 22 de febrer de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-517-10.pdf
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	RGE núm. 1103/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2021.
	RGE núm. 1104/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Seprotec, Traducció i Interpretació, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020.
	RGE núm. 1105/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Always School of Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2023.
	RGE núm. 1106/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Always School of Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2022.
	RGE núm. 1107/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Always School of Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2021.
	RGE núm. 1108/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs realitzats per l'empresa Always School of Languages, SL per al Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020.
	RGE núm. 1153/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala Bona (1).
	RGE núm. 1154/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala Bona (2).
	RGE núm. 1155/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat l'any 2021 entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Son Servera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil a Cala Bona (3).
	RGE núm. 1157/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil (1).
	RGE núm. 1158/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil (2).
	RGE núm. 1159/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Capdepera per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil (3).
	RGE núm. 1191/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a auditoria a la residència Colisée de Santa Eulària del Riu.
	RGE núm. 1192/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a auditoria a la residència Colisée de Santa Eulària del Riu (II).
	RGE núm. 1193/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a targetes sanitàries assignades als metges de família de les Illes Balears.
	RGE núm. 1198/23, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis amb la sanitat privada.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1196/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions als treballadors en els serveis i les instal·lacions dependents del Servei de Salut.
	RGE núm. 1202/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dada d'inflació del mes de gener a les Illes Balears.
	RGE núm. 1245/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a licitació d'habitatge d'HPO.
	RGE núm. 1246/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 1270/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a noves resolucions dels criteris d'avaluació de la LOMLOE.
	RGE núm. 1249/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recursos per a malalts terminals a la sanitat pública.
	RGE núm. 1250/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protecció de la llengua i la cultura pròpies per part de l'Estatut d'Autonomia.
	RGE núm. 1251/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fons de capital per invertir en iniciatives empresarials innovadores.
	RGE núm. 1252/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforços sanitaris per a Formentera.
	RGE núm. 1253/23, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres dels 830 habitatges a Son Busquets.
	RGE núm. 1254/23, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la torre de control de l'aeroport de Menorca.
	RGE núm. 1255/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels interins docents en relació amb el seu pla d'estabilització.
	RGE núm. 1256/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària en els hospitals de mitja i llarga estada de les Illes Balears.
	RGE núm. 1257/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de política d'habitatge.
	RGE núm. 1258/23, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats aconseguits amb l'Observatori de preus.
	RGE núm. 1259/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada de l'IVA a productes bàsics.
	RGE núm. 1260/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de l'habitatge a les Illes Balears.
	RGE núm. 1261/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la sanitat a les Illes Balears.
	RGE núm. 1262/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a on planteja el Govern construir els 15.000 habitatges VPO anunciats.
	RGE núm. 1263/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoracions negatives de l'Estatut d'Autonomia des del si del Govern.
	RGE núm. 1264/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes de la Conselleria d'Agricultura per a instal·lacions fotovoltaiques.

	3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 1084/23, de la Sra. Verónica Fortuny Llambias, relativa a servei d'acompanyament a menors en els vols interilles.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1144/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a l'habitatge a Formentera, davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 5952/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió d'habitatges de l'IBAVI a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 6756/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous habitatges adquirits el 2021 i el 2022 per incorporar a les HPO.
	A les Preguntes RGE núm. 7521 i 7522/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a deficiències en la promoció de 54 pisos de l'IBAVI a Inca (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 8573/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dret d'adquisició preferent previst a l'article 74 de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 8575/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis de col·laboració amb grans tenidors (article 30 de la Llei 5/2018).
	A la Pregunta RGE núm. 8583/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fons d'atenció solidària de subministraments bàsics previst a l'article 44 de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 10647/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a horari d'obertura de la zona enjardinada confrontant amb l'Hospital Psiquiàtric de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 13322/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la participació de la presidenta del Govern a la II Cimera entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13404/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (1).
	A la Pregunta RGE núm. 13405/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (2).
	A la Pregunta RGE núm. 13408/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (5).
	A la Pregunta RGE núm. 13409/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la convocatòria de places a SFM (6).
	A les Preguntes RGE núm. 116 a 119/23, de la diputada Antonia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relatives a consultes hospitalàries i proves funcionaments (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 186 i 187/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a situació de l'Hospital Verge de Salut (1 i 3).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1143/23, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre l'Estudi sobre pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig.

	3.17. INFORMACIÓ
	Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 3134/22.
	Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 209/23.
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1132 i 850/23.



	4. INFORMACIONS
	Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Agustín Sintes Vallés com a personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Bàrbara Andrea Toledo Pérez com a personal eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears.
	Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en relació amb la designació de membres assessors del tribunal qualificador de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició en torn lliure, per cobrir les places de personal funcionari de l’administració general del Parlament de les Illes Balears
	Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades de la diputada Sra. Vanessa Díaz i Ojeda.




