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N) RGE núm. 1831/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores compromeses amb
l'educació a Formentera. 11060

O) RGE núm. 1833/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a principals reptes pendents per a
les Illes Balears. 11060

P) RGE núm. 1834/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a justificació de la no
resolució de problemes en matèria d'habitatge des de l'inici de la legislatura. 11060
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S) RGE núm. 1838/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vuit anys de govern
sense solucions als problemes en matèria de sanitat a les Illes Balears. 11061

T) RGE núm. 1839/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vuit anys de govern
sense solucions als grans problemes de les Illes Balears. 11061

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1752/23, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a implantació d'espais
de lactància materna als hospitals públics i centres de salut de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut. 11061
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les Illes Balears, relativa a inici previst del cobrament de les ajudes dels fons europeus. 11062

B) A la Pregunta RGE núm. 5250/21, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a sistema previst perquè les petits i mitjanes empreses puguin optar als fons Next Generation EU. 11063

C) A la Pregunta RGE núm. 13407/22, presentada pel 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 (4). 11063

D) A la Pregunta RGE núm. 65/23, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a nombre d'habitatges d'HPO entregats en aquesta legislatura i en construcció. 11063

E) A la Pregunta RGE núm. 314/23, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la campanya "En aquesta escoleta s'amplien els teus drets. Centre amb educació 2-3 anys gratuïta". 11063

F) A les Preguntes RGE núm. 558 a 563/23, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a renda agrària de Balears durant 2022. 11064

G) A la Pregunta RGE núm. 564/23, presentada per 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 agricolaramader de Balears.

11064

H) A la Pregunta RGE núm. 1428/23, presentada pel diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a valoració dels danys provocats pel temporal Juliette i possibles ajudes al sector agrícola. 11064

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1671/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller competent, per tal
de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 11770/19, relativa a la revisió immediata, l'actualització i l'equiparació de
la indemnització compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de l'Estat i Agents de les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears. 11064

B) RGE núm. 1678/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, sobre els compromisos adquirits per la Conselleria de Medi Ambient amb els caçadors
en referència a l'ampliació del Parc Natural de Llevant. 11065
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C) RGE núm. 1742/23, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sobre la possible substitució del descompte de resident del 75% per una subvenció fixa en el transport aeri i els efectes que
sobre el preu dels bitllets del transport aeri pot suposar. 11065

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1702 i 1704/23. 11065

B) Admissió del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els
danys produïts per la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca (RGE núm. 1753/23). 11065

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11800/22. 11065

4. INFORMACIONS

A) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics de la diputada Sra.
Vanessa Díaz i Ojeda. 11066
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1188/23, relativa a política del Govern en matèria
d'habitatge, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. 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. 9562/22). 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 privat abans de sol·licitar la preceptiva llicència
d'obres, de manera que les HPO privats amb expedient
aprovat puguin acollir-se als beneficis del Decret llei
3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria
d'habitatge.

2. 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.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 13320/22, relativa a garantir
el dret a l'habitatge, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les polítiques socials d'habitatge de
tal manera que l’any 2030 es puguin assolir unes condicions
òptimes d’accés a l’habitatge digne i assequible per part de
la ciutadania de les Illes Balears. Per aquest motiu, els
grups polítics del Parlament de les Illes Balears es
comprometen a augmentar les despeses i inversions
destinades a habitatge en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma a partir de 2024 fins a arribar, per a
l’any 2030, a una xifra del 2% del PIB per assolir els
objectius referenciats.

2.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de manera prioritària la
rehabilitació i la millora dels habitatges degradats existents,
enfront de la nova construcció, per no contribuir a la pressió
continuada sobre el territori, amb la finalitat de disposar
d'alternatives residencials dignes, adequades i assequibles
i d'augmentar el parc públic balear d'habitatge. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar juntament amb els ajuntaments
perquè la planificació urbanística de les Illes Balears
prevegi la reserva d'almenys un 50% de la superfície
disponible per a habitatge protegit i que d'aquesta almenys
el 60% sigui per a lloguer social. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no permetre en cap cas la venda d'habitatge
protegit social i/o de preu limitat -ni tan sols una vegada
finalitzat el seu període com a HPO- per no minvar el parc
d'habitatge públic.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a prohibir de manera definitiva els desnonaments de
persones vulnerables sense alternativa residencial i a
reforçar els mecanismes per procurar una alternativa digna,
adequada i assequible, quan es donin circumstàncies de risc
d'exclusió residencial, sanitària, social o econòmica,
conformement amb els dictàmens del Comitè DESC de
Nacions Unides en matèria de Drets Humans a un habitatge
adequat. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els consells
insulars per controlar l'ús irregular del lloguer turístic i
limitar el que es troba actualment planificat i reduir-lo al
màxim, així com a treballar conjuntament amb els
ajuntaments per planificar ciutats al servei de la
convivència i de la comunicació de les persones i no al
servei del benefici privat, limitant al màxim la gentrificació
actual del centre de les ciutats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar d'una vegada el reglament de
la Llei balear d'habitatge per disposar de totes les eines
necessàries per aconseguir incrementar la disponibilitat
d'habitatges disponibles per a lloguer social.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-195.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=18
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que la SAREB dediqui tant el seu parc d’habitatges
com els seus solars per a lloguer social i negociï, de forma
immediata, la cessió a les administracions autonòmiques per
a ampliar el parc públic d’habitatge assequible.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, coordinadament amb el Govern de l’Estat i les
institucions de la Unió Europea, a impulsar una llei que
prevegi les mesures necessàries que permetin restringir la
compra d’habitatges a les persones físiques o jurídiques no
residents amb la finalitat d’evitar l’especulació actual
entorn de l’habitatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a eliminar el visat de residència per a inversors
estrangers no residents, previst a l'article 63 de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització, que acreditin l'adquisició de béns
immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o
superior a 500.000 euros. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge, en
el marc de les competències de les comunitats autònomes i
dels municipis, blindi la funció social de l'habitatge i
reafirmi el compliment efectiu i el respecte del dret a un
habitatge digne i adequat recollit en l'article 47 de la
Constitució Espanyola, incloent-hi l'accés als
subministraments bàsics. 

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge
prevegi l'obligatorietat de la declaració de zones
tensionades per part de les comunitats autònomes a partir
d'un sistema d'índexs de preus de referència propis amb la
finalitat d'aconseguir una regulació integral dels preus dels
lloguers i de frenar la seva alça incontrolada. 

13.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a legislar per regular de manera general el mercat del
lloguer d'habitatges, impedint preus abusius en els
contractes d'arrendament d'habitatge mitjançant mecanismes
de control de preus i promovent baixades de preus tant en
contractes en vigor com en contractes futurs.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar línies de consulta i col·laboració
amb altres actors de l'emergència residencial que vivim des
de fa més d'una dècada, com les plataformes d'afectats pels
desnonaments o les defensores de models convivencials a
la ciutat, donat el seu gran coneixement de les implicacions
humanes que existeixen després de la fredor de les ordres
de llançament.

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2023
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 13203/22, relativa a
establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat, amb les
esmenes RGE núm. 1211 i 1212/23, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per implantar les propostes
d’autogovern i treballar en els traspassos de competències
pendents que es detallen a l’Estudi sobre la millora de
l’autogovern realitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les recomanacions, els estudis i els
informes realitzats pel Consell Social de la Llengua
Catalana.

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2023
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2023, debaté la InterpelAlació RGE núm. 470/23,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a política i acció general del Govern en relació amb el
compliment de l'Estatut d'Autonomia i la defensa dels drets de
les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 22 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-185.pdf#page=20
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2023, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 839/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions d'un segon
cable amb Menorca, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i memòria
Democràtica.

B) 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 historicoartístic de les
Illes Balears, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i memòria
Democràtica.

C) RGE núm. 1114/23, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a residència El Colisée a Eivissa, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

D) RGE núm. 1125/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
privatització de la torre de control de l'aeroport de Palma, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

E) RGE núm. 1126/23, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
flexibilització en l'aplicació de la regla de minimis, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

F) RGE núm. 1118/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per reduir la sensació de massificació, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

G) RGE núm. 1122/23, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos en relació amb l'eliminació de barracons, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

H) RGE núm. 1196/23, del diputat José 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, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

I) RGE núm. 1124/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del servei
d'acompanyament de menors en els vols interilles, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

J) RGE núm. 1134/23, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per garantir el
manteniment del servei d'acompanyament de menors en els vols
interilles, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

K) RGE núm. 1120/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera per
accedir a un habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

L) RGE núm. 1127/23, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
llei del "només sí és sí", que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

M) 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, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 1115/23, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pesca recreativa amb embarcació, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 1131/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques
econòmiques del Govern i millora de la vida dels ciutadans,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 1128/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
situació actual de la sanitat pública, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 1129/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ocurrències en matèria
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de febrer de 2023, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

R) RGE núm. 1133/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per identificar
i retirar les xarxes fantasmes, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

S) RGE núm. 1365/23, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació que pateixen
els pacients oncològics a Eivissa i Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

T) RGE núm. 1130/23, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acte
d'homenatge a Aurora Picornell amb himnes de caràcter polític
utilitzant mitjans públics, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
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U) RGE núm. 1123/23, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a encariment
de les herències i la venda de cases a estrangers, que contestà
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

V) 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, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

W) RGE núm. 1252/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforços sanitaris per a
Formentera, que contestà la consellera de Salut i Consum.

X) 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,
que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Y) 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, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

Z) 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, que contestà la consellera de Salut i Consum.

AA) 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 HPO anunciats, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AB) 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,
que contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

AC) RGE núm. 1257/23, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de política
d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AD) 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, que contestà la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.

AE) 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, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

AF) 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, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 1246/23, 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,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AH) 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, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AI) RGE núm. 1366/23, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió
sanitària del Govern a Eivissa i Formentera, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 1261/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la sanitat a les
Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2023, rebutjà la Moció RGE núm. 919/23, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la LOMLOE
durant el primer trimestre, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 50, vots a favor 17, vots en contra 29

i abstencions 4.
• Punt 2: vots emesos 51, vots a favor 16, vots en contra 31

i abstencions 4.
• Punts 3, 4, 5, 7, 9 i 11: vots emesos 51, vots a favor 20, vots

en contra 31 i abstencions 0.
• Punts 6 i 8: vots emesos 51, vots a favor 17, vots en contra

31 i abstencions 3.
• Punt 10: vots emesos 51, vots a favor 22, vots en contra 29

i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2023, rebutjà els Punts 1 a 3, 5 a 8 i 10 de la
Moció RGE núm. 1188/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, amb el
resultat següent: 
• Punts 1, 8 i 10: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en

contra 31 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 31

i abstencions 2.
• Punts 3 i 5: vots emesos 54, vots a favor 6, vots en contra

31 i abstencions 17.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-194.pdf#page=75
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-195.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-195.pdf#page=12
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• Punt 6: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 30
i abstencions 0.

• Punt 7: vots emesos 54, vots a favor 16, vots en contra 36
i abstencions 2.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2023, rebutjà el Punt 7 de la Proposició no de llei
RGE núm. 13320/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a garantir el dret a l'habitatge, amb el resultat següent:
vots emesos 50, vots a favor 8, vots en contra 42 i abstencions
0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2023, rebutjà els Punts 1 a 4 de la Proposició no
de llei RGE núm. 13203/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a establiment d'un nou marc de relacions amb
l'Estat, amb el resultat següent: 
• Punts 1 a 3: vots emesos 46, vots a favor 8, vots en contra

38 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 46, vots a favor 3, vots en contra 38 i

abstencions 5.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2023, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
861/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reversió
de la reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms i
l'alleujament de les càrregues burocràtiques, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 51, vots a favor 20, vots en contra 29

i abstencions 2. 
• Punt 2: vots emesos 51, vots a favor 22, vots en contra 29

i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1130, 1123 i 1121/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2023, quedaren ajornades, per assentiment,
les preguntes esmentades, presentades pels diputats Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
i la diputada María Tania Marí i Marí, també del Grup
Parlamentari Popular, relatives a acte d'homenatge a Aurora
Picornell amb himnes de caràcter polític utilitzant mitjans
públics, a encariment de les herències i la venda de cases als
estrangers i a HPO del solar de la comissaria d'Eivissa,
respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1133/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2023, quedà ajornada, a petició del Govern
de les Illes Balears, la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a mesures per identificar i retirar les xarxes fantasmes,
atesa l'absència de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
 Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida 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 lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra
les espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm.
632/23).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de febrer de 2023, després d’un debat i una votació
de totalitat, acordà validar 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 lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les
espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=18
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632/23) (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 15 de 2 de
febrer de 2023).

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de

les Malalties Minoritàries 2023.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2023, d'acord amb l'article 204 del Reglament
de la cambra, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de
les Malalties Minoritàries 2023

A la Unió Europea es denominen malalties minoritàries (MM)
aquelles malalties, la prevalença de les quals està per sota del
5% de cada 10.000 habitants, una realitat que es viu a Espanya,
però també a altres punts del món, segons l'Organització
Mundial de la Salut (OMS) existeixen prop de 7.000 malalties
minoritàries (6.172 malalties minoritàries, identificades en
Orphanet) que afecten el 7% de la població mundial. Això
significa 3 milions d'espanyols, 30 milions d'europeus i 47
milions de persones a Iberoamèrica.

A les Illes Balears s'estima que unes 8.000 persones tenen una
malaltia minoritària, el 80% tenen un origen genètic que
requereix un abordatge multidisciplinari. 

Són, per tant, malalties que, considerades una a una, afecten
molt poques persones, però que preses en el seu conjunt
impliquen gran part de la ciutadania. 

Es tracta de persones que conviuen amb alguna malaltia de
caràcter genètic, crònic i degeneratiu a més del 70% dels casos.
Malalties que, a més, apareixen en la infància en dos de cada
tres casos, que comporten una gran discapacitat en l'autonomia
i que també afecten la qualitat de vida dels seus familiars i el
seu entorn.

La seva complexitat i baixa prevalença fan necessaris una alta
especialització, concentració de casos, un abordatge
multidisciplinari i experiència per a la seva atenció. Tots
aquests aspectes són rellevants, especialment tenint en compte
la dificultat diagnòstica d'aquestes malalties. 

Per això, aquest 2023 ens unim a les Aliances Europea i
Iberoamericana -EURORDIS i ALIBER, respectivament-, i a
la Xarxa Internacional de Malalties Minoritàries, per fer una
crida global en el marc del Dia Mundial de les Malalties
Minoritàries.

Des del Parlament de les Illes Balears, el nostre objectiu és
afrontar els reptes que suposa no sols el retard o l'absència de
diagnòstic en MM, sinó també la dificultat en el seu accés.

Reptes que es concreten en l'actuació davant l'absència del
diagnòstic, quan la malaltia “no té nom” encara. I davant el
retard diagnòstic de la malaltia minoritària que té nom (trastorn
conegut en la literatura mèdica), però que encara no ha arribat
el diagnòstic.

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la nostra
responsabilitat com a representants públics i amb la finalitat de
millorar la vida de les persones i famílies que ho pateixen,
acorda:

El Parlament de les Illes Balears insta els Governs de l'Estat i
de les Illes Balears a treballar de manera coordinada, d'acord
amb el seu àmbit competencial, per tal de:
1. Reconèixer i potenciar els programes que actualment donen

suport a l'obtenció d'un diagnòstic que es desenvolupen al
nostre país: el Programa de Malalties Minoritàries sense
Diagnòstic (SpainUDP) de l'Institut de Recerca de Malalties
Minoritàries (IIER) i el Programa de Malalties no
Diagnosticades (ENoD) del Centre de Recerca Biomèdica
en xarxa de Malalties Minoritàries (CIBERER). L'objectiu
de l'SpainUDP és oferir un diagnòstic a les persones que
pateixen una malaltia minoritària i que fins avui no han
pogut obtenir el nom o la causa de la seva malaltia. ENoD
té com a objectiu contribuir al diagnòstic molecular precís
dels casos clínics de malalties minoritàries no resoltes.
També els programes que es vénen desenvolupant de
malalties minoritàries no diagnosticades i pacients sense
diagnòstic en diferents centres de referència.

2. Implementar estructures i rutes que, en coordinació amb el
sistema de salut, permetin prosseguir el procés diagnòstic
quan la malaltia “no té nom” encara. Per a això és
imprescindible avaluar l'impacte d'iniciatives que ja estan
en marxa com el programa IMPaCT Genòmica.

3. Reactivar i actualitzar l'Estratègia en Malalties Minoritàries
del Sistema Nacional de Salut amb els recursos necessaris
i garantint la coordinació amb tot el territori.

4. Harmonitzar a nivell autonòmic els plans de malalties
minoritàries que actualment es troben amb diferents graus
de desenvolupament i impulsar-los en aquelles comunitats
autònomes on encara no existeixin.

5. Impulsar mesures que garanteixin l'accés en equitat a proves
de diagnòstic, com són les genètiques o els programes de
garbellat neonatal, ampliant la cartera comuna de serveis
assistencials que garanteix l'equitat per a totes les
comunitats autònomes. 

6. Garantir l'accés de les persones a la Xarxa de Centres,
Serveis i Unitats de R (SSUR) que poden actuar com a
suport a la confirmació diagnòstica definició de les
estratègies terapèutiques i de seguiment.

7. Implantar la medicina genòmica i de precisió, alineant-nos
amb els objectius de l'Aliança de Salut d'Avantguarda, que
busca posicionar Espanya com un país líder en el
desenvolupament de teràpies avançades i impulsar la
posada en marxa d'una medicina personalitzada de manera
equitativa, donant un paper prioritari a les malalties rares i
comptant amb els pacients com un agent estratègic. 

8. Finalment, reconèixer l'especialitat sanitària de genètica a
Espanya i equiparar-nos així a la resta de països europeus,
que permeti implementar tots els avanços que estan
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esdevenint en genòmica i que doni suport al
desenvolupament de la medicina personalitzada al nostre
país, amb la visió integral i global necessàries perquè els
resultats arribin als pacients.

Ordre de Publicació

E)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1245 i 1258/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2023, quedaren ajornades, per assentiment,
les preguntes esmentades, presentades per les diputades Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, i María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a licitacions d'HPO i a resultats
aconseguits amb l'observatori de preus, respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1253/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2023, quedà ajornada, a petició del Govern
de les Illes Balears, la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici de les obres dels 830 habitatges a Son
Busquets, atesa l'absència de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Ajornament de la Interpel·lació RGE núm. 209/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2023, quedà ajornada per assentiment, a
petició del Govern de les Illes Balears, la interpel·lació
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a transferència de costes i litoral.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

5573/22, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears, i de racionalització del consum del
territori per part dels ports de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2023, es prengué en consideració, per 30
vots a favor, 21 en contra i 2 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats i de les Diputades sobre el règim
d'incompatibilitats de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2023, aprovà per assentiment l'informe
esmentat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de març de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1144/23, relativa a l'accés
a l'habitatge a Formentera, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-195.pdf#page=12
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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.

A la seu del Parlament, 21 de març de 2023
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de març de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1232/23, relativa a inclusió
de la síndrome de Coffin-Siris en el reial Decret 1148/2011, de
29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament del Sistema
de Seguretat Social de la prestació econòmica per  cura de
menors afectats per càncer o altra malaltia greu, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a realitzar les modificacions necessàries en el
Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i
el desenvolupament en el sistema de la Seguretat Social de
la prestació econòmica per cura de menors afectats per
càncer o una altra malaltia greu, per a la inclusió de la
Síndrome de Coffin-Siris en el llistat de malalties greus
recollit en el seu annex.

A la seu del Parlament, 21 de març de 2023
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12051/21, relativa a garantir la viabilitat i donar
seguretat jurídica als clubs nàutics de Balears, sota
l'emparament del Govern de les Illes Balears a través de Ports
IB, amb la finalitat que puguin mantenir la gran tasca social,
esportiva i turística que ofereixen a la societat, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix el
treball dels clubs nàutics de les Illes Balears per la seva
gran labor social, esportiva i turística a la nostra societat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que transfereixi les instal·lacions i la gestió de la part
nàuticoesportiva dels seus ports compresos a la zona 2
prevista a l’article 69 de la Llei de ports de l’Estat, així com
recull el nostre Estatut d'Autonomia, com una competència
autonòmica, en el marc de la Llei de ports IB, per poder
assumir aquesta competència i, d'aquesta manera, que
resulti més beneficiós per a les nostres entitats amb finalitat
social i esportiva que l'actual regulació establerta en la Llei
de ports de l'Estat, perquè els clubs nàutics i la seva gran
labor social i esportiva vegin salvaguardada la seva
continuïtat a Balears.

A la seu del Parlament, 21 de març de 2023
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2775/22, relativa a impuls a la conservació dels
ecosistemes i la biodiversitat marina, molt especialment de les
poblacions de coral i les praderies de posidònia oceànica a les
Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a continuar, millorar i ampliar la conservació dels
ecosistemes i la biodiversitat marina de les Illes Balears,
promovent que les diferents administracions competents
estableixin els protocols administratius àgils per al
desenvolupament més eficaç dels projectes de conservació
en el nostre territori. 

2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i col·laborar amb les
administracions competents i actors clau per eliminar o
mitigar els impactes que afecten els ecosistemes marins,
dotant d'especial protecció les àrees on es realitzin els
estudis i treballs de recerca, per a la conservació dels fons
coral·lígens i de les praderies de posidònia oceànica a les
Illes Balears. 

3. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a estudiar la possibilitat de catalogar aquests
projectes i actuacions de conservació dels ecosistemes i la
biodiversitat marina de les Illes Balears, com a projectes
estratègics, d'acord amb les directrius marcades per Nacions
Unides, la Comissió Europea i el Govern d'Espanya, amb
l'objectiu d'agilitar els tràmits i recursos necessaris per a la
seva correcta implementació en el territori de les Illes
Balears. 

4. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears potenciar la publicació d'informes periòdics sobre
la localització geogràfica i l'estat de conservació d'aquestes
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poblacions de coral i praderies de posidònia en el conjunt
de les Illes Balears. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a potenciar les activitats
informatives i de sensibilització en els centres educatius i
durant les campanyes de promoció turística, per a la
conservació dels ecosistemes i la biodiversitat marina, molt
especialment de les poblacions de coral i les praderies de
posidònia oceànica a les Illes Balears, i per informar dels
riscs i les conseqüències del seu deteriorament.

A la seu del Parlament, 21 de març de 2023
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març
de 2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 13384/22, relativa a pla d'actuacions per garantir
l'accessibilitat i l'autonomia personal en els habitatges de les
persones amb discapacitat i de les persones en situació de
dependència, amb les esmenes RGE núm. 1717 i 1718/23, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, conjuntament amb els consells insulars i les
entitats del tercer sector d'intervenció en la dependència i la
discapacitat, elabori un estudi de les necessitats amb què es
troben les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda
envers les dificultats i els impediments d'accessibilitat i
mobilitat a les seves llars de residència, ja siguin en règim de
propietat o de lloguer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, d’acord amb les dades i conclusions d’aquest
estudi, elabori un pla específic que prevegi actuacions
necessàries per facilitar l’accessibilitat, la mobilitat i
l’autonomia personal als habitatges per als usuaris en situació
de discapacitat o amb algun tipus de dependència, per així
donar la resposta adient per a cada persona.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de línies específiques d’ajudes destinades a
possibilitar la realització de les reformes i els equipaments
necessaris per als habitatges i accessos generals als espais
comuns de les comunitats de propietaris, on tinguin la seva
residència habitual les persones en situació de discapacitat i
dependència, per tal de garantir la seva autonomia personal,
l’accessibilitat i la mobilitat, així com facilitar les tasques
adients d’atenció de les persones cuidadores.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar aquests objectius a l’Estratègia IX del Pla
d’Inversions per a 2023 referent a Habitatge i Regeneració

Urbana, i a desenvolupar actuacions per al seu efectiu
compliment.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar biennalment davant la Comissió d’Afers
Socials i Drets Humans del Parlament de les  Illes Balears una
memòria del pla específic de les actuacions realitzades, així
com l’execució pressupostària dels recursos destinats. 

A la seu del Parlament, 21 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de març de 2023, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 1552/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a representativitat de
Formentera a la ràdio i la televisió públiques.

B) RGE núm. 1507/23, presentada pel diputat Jorge Campos i
Asensi i formulada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gravació
dels programes d'IB3 Agafa'm si pots i Jo en sé més que tu.

C) RGE núm. 1514/23, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració dels 18 anys de l'Ens Públic.

D) RGE núm. 1517/23, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a segon canal de
ràdio dedicat a la música i a la cultura.

E) RGE núm. 1554/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neutralitat
de tots els espais d'IB3 durant la propera precampanya
electoral.

F) RGE núm. 1558/23, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució d'IB3 en
aquests 18 anys.

G) RGE núm. 1559/23, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni firmat amb
l'Associació 3 Salut Mental.
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H) RGE núm. 1560/23, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració dels documentals
emesos a IB3 TV en el Dia de les Illes Balears.

I) RGE núm. 1565/23, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a igualtat
de condicions en la participació de partits polítics a la
campanya electoral.

J) RGE núm. 1555/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat
de tracte als partits polítics.

K) RGE núm. 1556/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització d'IB3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març
de 2023, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1413/23,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
per garantir un model comú d'atenció primerenca a tota
Espanya, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor
1, vots en contra 8 i abstencions 2.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei de

modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les
apostes de les Illes Balears (RGE núm. 22/23).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de març de 2023, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del president del Comitè

Executiu i director científic de l'IDISBA sobre la seva tasca,
l'evolució i les necessitats de l'Institut d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears (RGE núm. 12019/22).

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, aprovà
per unanimitat la compareixença esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença de la Presidència del Consell

d'Estudiants de la UIB sobre la visió de l'òrgan de
representació estudiantil en relació amb la situació general
de la política universitària de les Illes Balears (RGE núm.
621/23).

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, aprovà
per unanimitat la compareixença esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

7373/22.

 A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, es
produí un empat en el resultat de la votació de la proposició no
de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de
l'equivalència als professors interins de Formació Professional
(5 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció). Després de les
votacions previstes a l'article 101.1 del Reglament de la
cambra, amb el mateix resultat, la proposició no de llei de què
es tracta, conformement amb l'article 101.3 del mateix
reglament, serà dirimida sotmetent la qüestió de la decisió del
Ple.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Debat dels escrits RGE núm. 13310, 13464, 13466,

13467, 13468 i 13470/22, presentats per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2023, es debateren
els escrits esmentats, relatius als informes 208/2022, del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2020; 213/2022, del Compte General
del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici
2020; 212/2022, del Compte General del Consell Insular
d'Eivissa corresponent a l'exercici 2020; 211/2022, del Compte
General del Consell Insular de Menorca, corresponent a
l'exercici 2020; 210/2022, del Compte General del Consell
Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2020; i 209/2022,
de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2020.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei

d'iniciativa legislativa popular de benestar per a les
generacions presents i futures de les Illes Balears (RGE
núm. 11820/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2023, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei esmentada.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Decaïment de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 1510 i 1561/23.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de març de 2023, quedaren
decaigudes les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, i pel diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a campanya electoral i a
reptes de futur per a IB3, respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Elaboració del dictamen de la Proposta de reforma de

determinats articles del Reglament del Parlament de les
Illes Balears (RGE núm. 136/23).

 La Comissió de Reglament del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de març de 2023, procedí a
l'elaboració del dictamen de la proposta esmentada.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1759/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política general en matèria de drets i
protecció de les dones, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 1207/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 1207/23, relativa a política general en matèria de drets i
protecció de les dones, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir l'Institut Balear de la Dona i la Direcció
General d'Igualtat, per haver resultat ineficaços per a la
protecció dels drets de les dones, i destinar els recursos
econòmics, amb els quals s'han dotat fins ara aquests
organismes, a potenciar mesures de protecció a les famílies, a
fi de tenir en compte les seves necessitats com a eix de totes les
polítiques públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern  d'Espanya a promoure la derogació de tota
la legislació, tant autonòmica com estatal, que atempti contra
la igualtat entre homes i dones i, en particular, la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, que va introduir una asimetria
penal i una greu vulneració del principi  de presumpció
d'innocència, així com totes les disposicions normatives que
desenvolupen aquesta llei.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure l'aprovació d'una llei de protecció contra la
violència domèstica, en la qual es respecti escrupolosament el
principi d'igualtat recollit a l'article 14 de la Constitució
Espanyola, de manera que es garanteixi un tracte igualitari, tant
als qui exerceixin la violència en l'àmbit familiar com als qui la
sofreixin, sense cap distinció en funció de la identitat sexual
dels membres de la família o la seva relació de parentiu, de
manera que no sols es protegeixi la dona de la violència de la
seva parella home, sinó també la resta de la família, en
idèntiques condicions, i es que reguli d'igual manera la
violència entre parelles heterosexuals i homosexuals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure la reforma del Codi Penal per protegir de veritat les
dones espanyoles i que serveixi per a la reparació a les
víctimes, elevant les penes per als delictes sexuals i establint la
presó permanent per a violadors, assassins i maltractadors, per
evitar que els autors dels crims més atroços tornin al carrer.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure la derogació de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per
a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la
garantia dels drets de les persones LGTBI, per atemptar
greument contra la integritat física i moral dels menors i
suposar una amenaça per al reconeixement dels drets de les
dones.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a adoptar les mesures
necessàries per a la protecció real i efectiva de les fronteres
espanyoles, cessant de manera immediata totes les polítiques
públiques que fomentin la immigració il·legal, per evitar
l'entrada al nostre país de persones procedents de cultures
masclistes que posen en perill els drets, les llibertats i la
integritat física de les dones.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure la reforma del Codi Penal per endurir les penes
contra les màfies de la immigració il·legal, així com per als que
hi col·laborin, ja siguin ONG, empreses o particulars, a
imposar sancions a aquells estats que promoguin onades
massives d'immigrants o les utilitzin com a arma diplomàtica i
a il·legalitzar totes les entitats que col·laborin amb la
immigració il·legal.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb el Govern d'Espanya en la
identificació de les mesquites fonamentalistes que puguin
radicar a les Illes Balears, a fi que es procedeixi al seu
tancament i a l'expulsió  d'Espanya dels imams que propaguin
el radicalisme o el menyspreu a la dona o la gihad.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un comitè tècnic que estudiï i avaluï els riscos
i les conseqüències de l'avortament quant a la salut física i
mental de les dones, i a publicar aquest informe en mitjans de
difusió públics.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure la derogació de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs, i la seva substitució per normes i
polítiques que protegeixin la dona embarassada i el concebut

no nascut del drama de l'avortament, garantint informació i
suport a les mares.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures que fomentin la natalitat i el suport
a les famílies, incloent-hi l'oferiment, per a les dones que ho
sol·licitin, d'assistència psicològica gratuïta, la possibilitat
d'escoltar el batec del fetus i l'accés a ecografies 4D; i que es
garanteixi el dret fonamental a l'objecció de consciència dels
professionals que participin en la realització de l'avortament.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a eliminar tota legislació de
gènere que estableixi diferències laborals entre espanyols
atenent el seu sexe, raça o orientació sexual, com ara quotes,
preferència en la contractació o prevalença en cas d'empat en
una oposició i a derogar la legislació i els instruments polítics
ineficaços i discriminatoris que, com les quotes, la paritat
obligatòria o la preferència d'un sexe sobre un altre en la
contractació pública, atemptin contra la igualtat real entre
homes i dones.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear incentius a la formació de famílies i a la
maternitat, mitjançant l'aprovació d'ajudes progressives per
nombre de fills, bonificacions fiscals per a famílies nombroses
i préstecs sense interessos o avals bancaris per a parelles joves
amb fills.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a combatre la discriminació, les pressions i la
penalització econòmica que poden sofrir les dones que desitgen
ser mares en l'àmbit laboral, mitjançant mesures que incentivin
les empreses i els treballadors a adoptar fórmules que
garanteixin la conciliació, com el teletreball, les reduccions de
jornada i les excedències.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a complir les recomanacions
contingudes en l'Informe de Missió arran de la visita
d'informació realitzada a Espanya, de l'11 al 13 d'abril de 2022,
sobre casos d'abús sexual infantil a Balears, i en concret les
següents:

a) Replantejar el sistema de protecció de menors tutelats a
nivell autonòmic, i nacional, amb l'objectiu de garantir la seva
seguretat; fixar unes bases mínimes comunes dels sistemes de
protecció de menors tutelats i dels centres de protecció de
menors i recopilar dades i estadístiques per a visualitzar el
problema de l'explotació sexual infantil.

b) Reconèixer els abusos sexuals i l'explotació sexual
comeses contra menors sota tutela com a circumstància que
agreuja la responsabilitat, com es reconeix als menors amb
discapacitat, amb vista a reforçar les disposicions de l'article 9
de la Directiva 2011/93/UE relativa a la lluita contra els abusos
sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia
infantil.

c) Abordar i resoldre, amb caràcter prioritari sense més
demora, les deficiències en el compliment de la Directiva
2011/93/UE relativa a la lluita contra els abusos sexuals i
l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil.
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d) Replantejar la intervenció judicial en la valoració i
decisió de la declaració de desemparament a Espanya.

e) Establir un mecanisme específic de protecció dels menors
amb problemes de conducta, mitjançant la creació de centres de
protecció específics de menors amb problemes de conducta,
donant compliment al que s'estableix als articles 25 i següents
de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, i estudiar la distribució d'aquests centres
segons els perfils dels menors amb diferents riscos. Els menors
especialment amenaçats han de ser traslladats a altres centres
per canviar el seu entorn social predeterminat, essent necessari
segregar les víctimes d'abusos sexuals infantils de les víctimes
d'explotació sexual.

f) Millorar la coordinació entre institucions; millorar les
comunicacions i les notificacions des dels centres de menors a
altres institucions implicades en matèria de protecció de
menors, com la Fiscalia i la policia, perquè totes elles treballin
en paral·lel i especialment amb la família.

g) Augmentar substancialment els recursos del sistema de
protecció per accelerar totes les recerques de casos d'abús o
explotació de menors, especialment tenint en compte el risc
potencial d'encobriments polítics, permetent intervencions
individualitzades en relació amb els menors i serveis
permanents de prevenció i assistència; designar un mediador de
comunicació per facilitar la comunicació amb els pares de
menors sota tutela, tenint en compte els drets tant dels pares
com dels nens i, abans de res, l'interès superior del menor;
elaborar un pla d'acció personalitzat per a cada menor i millorar
la transparència.

h) Adaptar el sistema residencial a les diferents situacions
de protecció: distingir entre els menors amb possibilitats de
derivació o retorn familiar i els menors que, per diverses
circumstàncies, poden ser tutelats fins a la seva majoria d'edat;
acompanyar els adolescents majors de 18 anys extutelats en
situació legal perquè puguin aconseguir la seva plena
emancipació i deixar de ser vulnerables i contribuir a la seva
formació i a la seva ocupació futura; introduir canvis
sistemàtics d'índole política en relació amb els adolescents
tutelats que compleixin els 18 anys d'edat, amb la finalitat de
proporcionar-los suport quan comencin una vida adulta
independent com a mesura crucial per eliminar la seva
vulnerabilitat enfront de l'explotació sexual, la drogoaddicció
o altres fenòmens perillosos; promoure específicament la
formació acadèmica i professional dels menors, amb la finalitat
d'aconseguir la millor ocupabilitat possible.

i) Fomentar l'augment del nombre de famílies d'acolliment
de menors, amb la finalitat de donar suport a la seva reinserció
en la societat.

j) Accelerar els procediments de retorn de menors als seus
pares o tutors legals en aquells casos on s'ha demostrat una
recuperació de la capacitat d'exercir la tutela parental; a tal fi,
el sistema tutelar ha de destinar recursos materials i econòmics
a les famílies perquè els pares puguin assumir com més aviat
millor la responsabilitat parental.

k) Crear protocols pràctics o ajustar els ja existents relatius
a la seguretat dels centres de protecció de menors perquè no
tinguin un mer caràcter teòric sinó que siguin fàcils d'aplicar, 

respectant els drets fonamentals dels menors i garantint al
mateix temps la seva seguretat, ajustar-los per garantir el
compliment de les normes internes i adaptar-los a les situacions
d'abandó voluntari dels centres amb el propòsit de combatre les
fugides d'adolescents; és necessari adaptar les normes
adequades a l'edat dels menors i establir bones pràctiques per
evitar futurs casos de fugides i les seves conseqüències.

l) Aplicar de manera anticipada, davant la mínima sospita,
els protocols a possibles o hipotètiques víctimes d'abusos, amb
independència dels possibles processos penals.

m) Establir plans i protocols d'actuació clars en relació amb
les possibles víctimes d'abusos a fi de detectar casos d'abusos
i explotació sexual de manera primerenca i evitar la pressió
política.

n) Reforçar i augmentar la ràtio d'educadors, tècnics i altres
professionals dels centres de protecció; readaptar els criteris
formatius i de selecció d'aquests professionals; assegurar
l'estabilitat de les plantilles en els seus llocs de treball i
potenciar que els educadors siguin un referent per als menors;
la formació ha de ser específica i especialitzada.

o) Exigir una major agilitat i una major flexibilitat en la
presa de decisions dels organismes de tutela amb la finalitat de
protegir l'interès superior del menor; evitar l'excessiva
burocràcia.

p) Plantejar la possibilitat d'instaurar la figura del menor
«mentor» com a referent per a altres menors en els centres.

q) Fer costat als menors en l'adquisició d'habilitats socials
que fomentin la seva capacitat de ser assertius, en particular en
situacions d'abús, així com la seva col·laboració en la recerca
penal i en el conjunt de la seva recuperació.

r) Prioritzar la prevenció, la lluita contra la violència
domèstica, el fracàs escolar, l'abandonament escolar, la
drogoaddicció i l'alcoholisme; impartir educació sexual als
menors, prestant especial atenció a les joves que són
especialment vulnerables, a fi de conferir-los els coneixements
necessaris per adoptar decisions amb coneixement de causa i
pensar de manera crítica, i per empoderar-les enfront de
possibles maltractadors; desenvolupar campanyes específiques
contra l'explotació sexual; abordar la qüestió de la relació entre
l'explotació sexual i la drogoaddicció.

s) Excloure qualsevol tipus d'adoctrinament ideològic en
l'educació que rebin els menors.

t) Treballar amb la família i fer costat als pares per
aconseguir la seva màxima participació i garantir el seu
compromís en el procés de recuperació dels menors i en la
solució a l'hora d'evitar que la tutela legal es converteixi en una
mera delegació de les responsabilitats dels pares cap a
l'administració; realitzar importants inversions contínues per
crear una àmplia xarxa de suport a familiars a fi de prevenir
futures conductes de risc; promoure la creació o el reforç de la
funció de l'assessor o mediador de referència -un referent
extern, que no pertanyi a l'equip de cures professionals- que
proporcioni acompanyament complementari als menors, la qual
cosa facilitaria la creació d'un vincle de confiança que
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complementi la qualitat del sistema assistencial i contribuiria a
minimitzar els riscos psicosocials per als menors.

u) Facilitar a les forces i cossos de seguretat els mecanismes
i instruments pertinents per accelerar, amb caràcter prioritari,
la cerca de menors que hagin escapat dels centres de protecció
a causa de la seva gran vulnerabilitat.

v) Adaptar els sistemes educatius i de protecció als nous
perfils generacionals dels menors que tenen un gran potencial
de comunicació a través de les TIC, la qual cosa implica nous
mecanismes d'informació i reflexió; promoure la formació de
tota la població sobre els riscos potencials existents en les TIC;
sensibilitzar els menors perquè, a l'hora d'utilitzar les xarxes de
TIC, reconeguin la diferència entre una organització delictiva
i una xarxa de persones que comparteixen les mateixes aficions
o motivacions; establir tots els mecanismes necessaris i
introduir les salvaguardes oportunes per evitar l'ús de les xarxes
de TIC com a eines de captació per part d'organitzacions
delictives.

w) Garantir una cobertura objectiva, sensible i responsable
d'aquests casos per part dels mitjans de comunicació per evitar
l'estigmatització dels menors tutelats en la societat; abstenir-se
sempre de publicar dades personals sobre les víctimes o
sucumbir a pressions polítiques; concedir la prioritat a l'interès
superior i la seguretat dels nens.

x) Requerir que, en cas d'abús a un menor tutelat, les
autoritats de tutela competents es personin immediatament en
defensa d'aquests menors en totes les causes, ja sigui contra les
persones acusades de l'abús com en les causes per possible
ocultació o omissió; iniciïn d'ofici recerques internes per
valorar els errors comesos, així com els protocols que no hagin
funcionat; iniciar recerques objectives i imparcials a les corts
regionals o nacionals per depurar possibles responsabilitats
polítiques, i garantir que cap autoritat política no ometi,
encobreixi o subestimi les seves responsabilitats davant casos
d'abusos de menors tutelats.

y) Aplicar i fer complir l'ordenament jurídic, especialment
en els denominats llocs de prostitució coneguts.

Palma, a 17 de març de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

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 març de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1650/23, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a problemes d'aparcament de l'Hospital de
Manacor.

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

Sra. Patricia Gómez, dia 13 de febrer de 2023 l'Ajuntament
de Manacor va aprovar una moció, que ha estat enviada a la
conselleria, per tal que es duguin a terme les actuacions
necessàries per resoldre els problemes d'aparcament derivats de
les obres d'ampliació de l'Hospital de Manacor i solarització de
l'aparcament.

Per això, fa comptes la seva conselleria posar en marxa les
actuacions necessàries per resoldre els problemes d'aparcament
de l'hospital?

Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

B)
RGE núm. 1651/23, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a problemes de mobilitat a l'Hospital de Manacor.

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

Sr. Josep Marí, el dia 13 de febrer de 2023 l'Ajuntament de
Manacor va aprovar una moció, que ha estat enviada a la
conselleria, per tal que es duguin a terme les actuacions
necessàries per resoldre els problemes de mobilitat per arribar
a l'Hospital de Manacor derivats de les obres d'ampliació i
solarització de l'aparcament.

Per això, fa comptes la seva conselleria posar en marxa les
actuacions necessàries per resoldre els problemes de mobilitat
per arribar a l'hospital?

Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

C)
RGE núm. 1680/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
d'emergència dels diferents centres educatius 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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troben els diferents plans d'emergència
dels diferents centres educatius de les Illes Balears? En quina
data es va efectuar la seva revisió?

Palma, a 14 de març de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 1711/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcionament de la unitat multidisciplinar d'al·lergologia
al Servei de Salut 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.

El subdirector d'Atenció Hospitalària i Salut Mental del
Servei de Salut de les Illes Balears va informar, en una reunió
mantinguda amb la Societat Espanyola d'Al·lergologia i
Immunologia Clínica (SEAIC) en data 6 d'octubre de 2022, de
la decisió de crear una unitat clínica multidisciplinària –que no
un servei– amb cinc al·lergòlegs (el que hi ha actualment més
quatre nous). Va assegurar que el procés d'implantació de la
unitat seria gradual, de tal forma que en el programa de 2023
s'havia d'incloure un al·lergòleg, dues infermeres i un auxiliar
que a més donarien suport a Menorca i Eivissa. La consellera
de Salut va anunciar públicament el seu compromís ferm amb
l'impuls i la creació d'una unitat multidisciplinària
d'al·lergologia a l'Hospital de Son Espases en l'acte inaugural
del Simposi Internacional d'Al·lergología Personalitzada:
Immunoteràpia i Al·lèrgia als medicaments, celebrat a Palma
del 26 al 29 d'octubre de 2022.

1. Quants d'al·lergòlegs, infermeres i personal tècnic auxiliar
d'infermeria s'han incoporat des d'1 de gener de 2023 fins avui
per donar resposta al compromís d'implementar una unitat
multidisciplinària d'al·lergologia?

2. En quina ubicació i amb quin material i equips nous s'està
dotant aquesta unitat?

3. Quin és el cronograma i la cronologia prevista des de la
Conselleria de Salut per completar aquesta unitat, d'acord amb
el compromís anunciat de cinc al·lergòlegs i el corresponent
personal d'infermeria?

4. Quin pressupost porten executat el Servei de Salut i la
Conselleria de Salut i Consum des d'1 de gener de 2023 fins
avui per complir amb el compromís i els objectius acordats, a
tenor de les esmenes assumides i aprovades a la Llei de
pressupostos de la CAIB per a l'exercici 2023?

5. Quina és la planificació i el calendari de desplaçaments dels
professionals del servei d'al·lergología (facultatiu especialista,
i infermeria) des dels hospitals de Mallorca cap als de Can
Misses, Hospital de Formentera i Mateu Orfila? Se sol·licita

especificar els dies de la setmana i els horaris d'atenció en
aquests centres hospitalaris respecte d'aquesta unitat.

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 1715/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de saturació del servei d'urgències de l'Hospital de
Can Misses d'Eivissa.

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

Davant la situació de saturació en el servei d'urgències de
l'Hospital de Can Misses d'Eivissa manifestada per personal
sanitari (metges i professionals d'infermeria), que està suposant
esgotament del personal i demora en l'espera dels pacients per
ser atesos i en assignació de llits d'hospitalització, quines
mesures ha pres el Servei de Salut a través de la Gerència de
l'Àrea de Salut d'Eivissa per millorar el pla de contingència que
doni resposta eficaç a aquesta situació?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 1740/23, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a permisos o
llicències atorgats a l'Ajuntament de Palma o a l'Empresa
Municipal de Transports (EMT) per a l'emmagatzematge
i el proveïment de carburant amb tancs d'hidrogen.

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.

Tenint en compte la normativa vigent en matèria de residus
perillosos, ha atorgat el Govern algun permís o llicència a
l'Ajuntament de Palma o a l'Empresa Municipal de Transports
(EMT) per a l'emmagatzematge i el proveïment de carburant
amb tancs d'hidrogen?

Palma, a 16 de març de 2023
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

G)
RGE núm. 1755/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aparcament a l'Hospital de Can Misses.

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.

Garanteix el Govern l'ús de l'aparcament als usuaris del
Servei de Salut que acudeixen a l'hospital?

Palma, a 17 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 1756/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aparcament a l'Hospital de Can Misses (II).

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

Quines mesures s'han duit a terme per part del Govern per
garantir l'accés a l'aparcament als usuaris del Servei de Salut
que acudeixen a l'hospital?

Quines actuacions concretes s'han realitzat davant els
problemes i incidents ocorreguts a l'aparcament? Se sol·licita
informació dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Palma, a 17 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2023, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1764/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de la taxa de criminalitat a les Illes Balears durant 2022.

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 de Presidència, quina valoració fa de
l'increment de la taxa de criminalitat a les Illes Balears durant
l'exercici 2022?

Palma, a 20 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

B)
RGE núm. 1765/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
qüestionament del descompte de resident per als residents
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 el Govern d'esquerres ha tornat a qüestionar el
descompte de resident al qual tenim dret els residents balears
per viatjar?

Palma, a 20 de març de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Ordre de Publicació

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

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

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 1818/23, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
mediambiental després de vuit anys de Francina Armengol.

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 valoració fa el conseller de la situació mediambiental
després de vuit anys de Francina Armengol?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

D)
RGE núm. 1819/23, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació financera i fiscal després de vuit anys de Francina
Armengol.

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

Quina valoració fa la consellera de la situació financera i
fiscal després de vuit anys de Francina Armengol?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

E)
RGE núm. 1820/23, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l'economia després de vuit anys de Francina
Armengol.

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 conseller de la situació de l'economia
després de vuit anys de Francina Armengol?

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

F)
RGE núm. 1821/23, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de l'educació després de vuit anys de Francina Armengol.

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 conseller de la situació de l'educació
després de vuit anys de Francina Armengol?

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

G)
RGE núm. 1822/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la sanitat pública després de vuit anys de
Francina Armengol.

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 la consellera de la situació de la sanitat
pública després de vuit anys de Francina Armengol?

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

H)
RGE núm. 1823/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
transport públic després de vuit anys de Francina
Armengol.

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 valoració fa el conseller de la situació del transport
públic després de vuit anys de Francina Armengol?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 1824/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de l'habitatge després de vuit anys de Francina Armengol.

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 valoració fa el conseller de la situació de l'habitatge
després de vuit anys de Francina Armengol?

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

J)
RGE núm. 1825/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de les dones després de vuit anys de Francina
Armengol.

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 la consellera de la situació de les dones
després de vuit anys de Francina Armengol?

Palma, a 22 de març de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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K)
RGE núm. 1826/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
Illes Balears després de vuit anys al front del Govern.

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 situació de de les
Illes Balears després de vuit anys al front del Govern?

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

L)
RGE núm. 1829/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pes del turisme a la nostra economia.

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, de 2015 a 2023 hi ha un gran canvi, gràcies
a la diversificació econòmica, del pes del turisme a la nostra
economia?

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

M)
RGE núm. 1830/23, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a igualtat i violència masclista en
l'adolescència.

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, davant els estudis de diferents municipis
sobre la igualtat i la violència masclista en l'adolescència,
quines accions es plantegen davant la greu situació de
normalitzar la gelosia amb el control de les xarxes socials?

Palma, a 22 de març de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Marí

N)
RGE núm. 1831/23, de la diputada Vanessa Díaz i

Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores
compromeses amb l'educació 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.

De quina manera pensa garantir les millores compromeses
amb l'educació a Formentera si no es pot garantir un habitatge
digne als docents?

Palma, a 22 de març de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Marí

O)
RGE núm. 1833/23, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a principals reptes
pendents per 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.

Quins són els principals reptes pendents per a les Illes
Balears al final de la present legislatura?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 1834/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
justificació de la no resolució de problemes en matèria
d'habitatge des de l'inici de la legislatura.

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, com explicaran no haver aconseguit en
matèria d'habitatge cap dels objectius proposats a l'inici del seu
mandat?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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Q)
RGE núm. 1835/23, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a gestió de la Conselleria de Salut.

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

Sra. Gómez, considera que la seva gestió al front de la
Conselleria de Salut ha estat objectiva i transparent?

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

R)
RGE núm. 1836/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
deute que deixarà el Govern de les Illes Balears al fina
d'aquesta legislatura.

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 pagaran els ciutadans de Balears el
deute de més de 9.000 milions que deixarà?

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

S)
RGE núm. 1838/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vuit anys de govern sense solucions als problemes en
matèria de 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera, demanarà perdó per acabar els vuit anys del
seu mandat amb la permanència dels mateixos problemes
detectats en matèria de sanitat?

Palma, a 22 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 1839/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vuit anys de govern sense solucions als grans problemes de
les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, demanarà perdó per acabar vuit anys de
govern sense solucionar els grans problemes de Balears:
sanitat, educació, habitatge?

Palma, a 22 de març 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 22 de març de 2023, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant comissió.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1752/23, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
implantació d'espais de lactància materna als hospitals
públics i centres de salut de les Illes Balears, davant la
Comissió de Salut.

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

La lactància materna (LM) és una conducta saludable que
beneficia les mares que la duen a terme, els infants que la
reben, la societat en conjunt i també el nostre planeta. Per
aquest motiu les administracions públiques tenen la
responsabilitat d'impulsar-la, sempre tenint en compte que ha
de ser una decisió voluntària de la mare adoptar aquesta
conducta o no.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la llet
materna és l'aliment ideal per als lactants. És segura i neta i
conté anticossos que protegeixen de moltes malalties pròpies de
la infància. A més, subministra tota l'energia i nutrients que una
criatura necessita durant els primers mesos de vida, i continua
aportant fins a la meitat o més de les necessitats nutricionals
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d'un nen durant la segona meitat del primer any, i fins a un terç
durant el segon any.

De la mateixa manera, l’OMS sosté que els nens alletats
mostren un millor acompliment en les proves d'intel·ligència,
són menys propensos al sobrepès o a l'obesitat i, més tarden la
vida, a patir diabetis. Les dones que alleten també presenten un
menor risc de patir càncer de mama i d'ovari.

En l’àmbit social cal destacar que la disminució de la
morbiditat tant en infants com en les mares que proporciona la
lactància materna està relacionada amb una menor despesa
sanitària i manco absències laborals, entre d’altres. La LM es
relaciona amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) a través de cinc grans àrees:

- Nutrició, seguretat alimentària i reducció de la pobresa.
- Supervivència, salut i benestar.
- Ambient i canvi climàtic.
- Productivitat i ocupació femenina.
- Formes de treball conjunt: aliances sostenibles.

Entre els factors que dificulten la LM són destacables la
manca d’espais fora de la mateixa casa per poder alletar i la
incorporació a la feina de les mares després del permís de
maternitat.

A les Illes Balears hem estat capdavanters en la posada en
marxa d’iniciatives per impulsar la LM en els entorns sanitaris,
especialment als centres de salut, les unitats d’hospitalització
nou natals i a les de puèrperes. Són diversos els hospitals
públics adherits a la iniciativa per a la humanització de
l'assistència al naixement i a la lactància (IHAN), un programa
conjunt altament exigent de l’OMS i UNICEF.

De la mateixa manera cal destacar que disposam del primer
banc de llet de l’estat espanyol, que ha servit de model per a
altres comunitats autònomes.

Tot l’aconseguit al llarg d’aquests anys és fruit de l’esforç
de moltes mares i professionals compromeses amb la LM. A
escala associativa ha estat fonamental la feina de l’Associació
Balear d’Alletament Matern (ABAM), que és un grup de suport
mare a mare que estam a les Illes Balears acompanyant i donant
suport a totes les lactàncies. També és rellevant la feina que
han fet, entre d’altres, l’Associació Balear de Comares o
l’Associació de Pediatria d’Atenció Primària de les Illes
Balears.

En l’àmbit del Servei de Salut cal destacar que de totes les
gerències depenen comissions de lactància materna. Dites
comissions estan formades per professionals altament
especialitzats en la matèria i fan una feina imprescindible al
nostre sistema sanitari.

La feina que s’ha fet és molta i en podem estar orgulloses
si miram l’aconseguit els darrers 30 anys a les nostres illes. Dit
això, ha arribat el moment d’innovar i donar una passa més
perquè les nostres illes estem a l’avantguarda de la promoció de
la LM.

Hem comentat més a dalt que la manca d’espais adequats
per alletar i la incorporació de les mares a l’àmbit laboral
després del permís de maternitat són factors que dificulten la
continuïtat de la LM. Així doncs, i atenent al fet que els

hospitals i centres de salut se centren en l'atenció a la patologia,
però cal no oblidar que també tenen un rol fonamental en la
promoció de la salut, els grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca proposen els següents punts
d’acord:

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en coordinació amb les comissions de lactància
materna existents, a crear amb la dotació adequada espais de
lactància materna als hospitals i centres de salut de l’Ibsalut per
a la seva utilització tant de les mares que hi treballen com de
les que els visitin.

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar impulsant les línies de treball destinades a l’expansió
a totes les illes del servei de donació de llet materna i la nostra
comunitat continuï sent un referent en matèria de donació de
llet materna.

Palma, a 17 de març de 2023
Els diputats
Antonia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto
Miquel Ensenyat i Riutort
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4206/21, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a inici previst del
cobrament de les ajudes dels fons europeus.

A dia d'avui més de 6.490 empreses i particulars ja són
beneficiaris dels fons europeus gràcies als projectes presentats.
Per exemple, a través de la convocatòria Kit Digital, o Moves,
o d'ajudes d'autoconsum, o d'adaptació dels edificis a
l'eficiència energètica...

Tenim empreses que són beneficiàries d'ajudes molt
importants per dur a terme iniciatives en matèria d'intel·ligència
artificial, modernització de flotes, mobilitat elèctrica, gestió de
residus i de sostenibilitat...

A més de milers de petites empreses i autònoms que
accedeixen a línies de subvencions per a la modernització dels
seus negocis.

Palma, 13 de març de 2023
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=23
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5250/21, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a sistema previst
perquè les petits i mitjanes empreses puguin optar als fons
Next Generation EU.

A fi que les convocatòries arribin al teixit empresarial i
especialment a les PIME des del Govern hem reforçat els
canals de suport específics per a petites i mitjanes empreses.

Actualment des de l'Oficina d'Inversions Estratègiques
s'ofereixen els següents serveis:

- Suport per a l'enfocament i l'orientació dels projectes.
- Dinamització de PIME per aconseguir la seva implicació

en projectes estratègics.
- Canal de comunicació exclusiu per a PIME.
- Plataforma web d'ajudes per a empreses.
- Butlletí informatiu quinzenal.
- Publicació de les previsions de convocatòries d'ajudes.
- Difusió diària de les convocatòries d'ajudes.
- Seminaris oberts sobre fons europeus per a empreses.

Palma, 13 de març de 2023
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 13407/22, presentada pel
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 (4).

El passat 24 de desembre de 2022 es va publicar en el
BOIB número 167 la “Resolució de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de
mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves
selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del
personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca”.

La publicació informa que a la sessió del Consell
d'Administració de 14 de desembre de 2022 es va acordar
aprovar les bases de la convocatòria externa i de promoció
interna de les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i
2020 d'acord amb les adaptacions proposades per l'Escola
Balear d'Administració Pública i el nomenament dels membres
dels Tribunals Qualificadors del procés.

Per tant, la informació sol·licitada és pública i pot ser
consultada per qualsevol ciutadà o ciutadana accedint al BOIB
en el següent enllaç: 

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11671/668485/
resolucio-de-la-consellera-de-presidencia-funcio-p

En qualsevol cas, els organismes que gestionaran i
tramitaran els procediments seran la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, l’Escola Balear d’Administració
Pública (EBAP) i Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), tal
com ve recollit en el conveni de col·laboració entre aquests
organismes i que va ser publicat igualment en el BOIB número

167 el passat 24 de desembre del 2022 i al qual es pot accedir
mitjançant el següent enllaç: 

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11671/668227/con
veni-de-col-laboracio-entre-la-conselleria-de-p

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 65/23, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'habitatges d'HPO entregats en aquesta
legislatura i en construcció.

Xifra d'habitatges entregats:
- 2019: 11 HPP
- 2020: 107 HPP
- 2021: 49 HPP
- 2022: 257 HPP
- 2023: 44 HPP
Les xifres inclouen els habitatges nous i els habitatges

vacants (segona ocupació, temptejos i retractes i expropiacions
temporals).

Xifra d'habitatges d'HPO en construcció:
- 2020: 188 HPP
- 2021: 176 HPP
- 2022: 144 HPP

Palma, 23 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 314/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de la campanya "En aquesta escoleta
s'amplien els teus drets. Centre amb educació 2-3 anys
gratuïta".

No es tracta de cap campanya, sinó d'una acció
d'identificació dels centres perquè els usuaris tinguin
informació dels drets que poden exercir dins la seguretat de ser
centres autoritzats per a aquest servei.

El cost total del disseny, la producció, la distribució i la
instal·lació dels metacrilats informatius als centres d'educació
infantil on s'ofereix educació de 2 a 3 anys gratuïta ha estat de
12.265,10 euros, IVA exclòs.

S'ha encarregat un total de 190 plaques (64,55 euros per
plaça) per als centres de la xarxa pública i de la xarxa
complementària de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
d'acord amb la relació facilitada per l'Institut per a l'Educació
de la Primera Infància. En aquests moments ja s'han instal·lat
les de Menorca, Eivissa i Formentera; les de Mallorca encara
s'estan instal·lant. Seran 158 centres adherits a aquest servei i

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-186.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-190.pdf#page=19
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en els quals s'informarà, per tant, els usuaris. Els 32 metacrilats
restants són per tenir disposició en cas de futures
homologacions o necessitats de reposició dels instal·lats.

L'objectiu d'aquesta acció és identificar els centres que han
signat el conveni corresponent amb el Govern de les Illes
Balears (Conselleria d'Educació i Formació Professional) per
mitjà del qual ofereixen gratuïtament l'educació 2-3 anys, tal
com es fa amb metacrilats d'identificació d'altres serveis o
programes públics a les entrades de centres autoritzats.

Palma, 8 de març de 2023
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 558 a 563/23, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renda agrària de Balears
durant 2022.

Segons la informació de què disposam a la conselleria la
renda agrària de les Illes Balears de 2022 encara no està
calculada per part del Ministeri d'Agricultura.

Allò darrer que està disponible són únicament estimacions
a nivell estatal, però no de les comunitats autònomes. De fet a
la pàgina web del ministeri es diu que la següent estimació es
publicarà el proper mes d'abril. Per tant no sabem d'on
s'extreuen aquests percentatges que diu i no podem contestar en
base a aquests.

Segons les dades publicades pel Consell Econòmic i Social,
basades en les del ministeri, la renda agrària a les Illes Balears
va augmentar de 2019 a 2020 i de 2020 a 2021, darrer exercici
del qual comptam amb totes les dades disponibles.

Totes les mesures i els plans que s'han posat en marxa des
d'aquesta conselleria en els darrers anys han estat enfocats al fet
que el sector primari de les Balears creixi en persones fent-hi
feina, en nombre d'explotacions i en la viabilitat econòmica,
social i ambiental d'aquestes, i això implica també augmentar
la renda agrària.

La nova PAC 23-27 reconeixerà per primera vegada els
sobrecosts derivats de la insularitat que suporta la pagesia de
les Balears, i per primera vegada també els compensarà a les
seves ajudes. Per tant és evident que ajudarà a apujar la renda
agrària.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunció Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 564/23, presentada per 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 agricolaramader de Balears.

No és possible quantificar els recursos que aportarà al
sector, ja que no es tracta d'una ajuda territorial predefinida.
Només es poden fer estimacions del que pot aportar en
comparació amb l'anterior PAC i tenint en compte també dades
anteriors. Fins que no es facin les primeres declaracions de
PAC i es vegi a què es vol acollir la pagesia de les Balears i el
que pot rebre no es pot quantificar. No obstant això, des de la
conselleria sí s'han fet estimacions que s'han explicat a tot el
sector primari i de totes les Illes, i que ja s'han fet públiques en
diverses ocasions.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1428/23, presentada pel
diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a valoració dels danys
provocats pel temporal Juliette i possibles ajudes al sector
agrícola.

Sí, com no pot ser d'una altra manera i com hem fet sempre
davant aquest tipus de situacions. Des del primer dia del
temporal Juliette vàrem fer un seguiment de tots els danys
provocats, demanant a la gent del sector i amb visites a finques.
Un cop feta la valoració s'estudiaran les possibles ajudes i la
manera com s'han d'articular amb la resta d'administracions
locals i amb l'estatal.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1671/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
competent, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei RGE núm. 11770/19, relativa a la revisió immediata,
l'actualització i l'equiparació de la indemnització
compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els
empleats públics de l'Estat i Agents de les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, conformement amb l'article 184.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller competent per tal de
donar compliment a la proposició no de llei esmentada a
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l'enunciat, i acorda d'incloure-la a l'ordre del dia de la propera
sessió plenària.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1678/23, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director general d'Espais
Naturals i Biodiversitat, sobre els compromisos adquirits
per la Conselleria de Medi Ambient amb els caçadors en
referència a l'ampliació del Parc Natural de Llevant.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del director general
d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Atesa l'alarma generada entre el
col·lectiu de caçadors davant l'ampliació del Parc Natural de
Llevant.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1742/23, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge, sobre la possible substitució del
descompte de resident del 75% per una subvenció fixa en el
transport aeri i els efectes que sobre el preu dels bitllets del
transport aeri pot suposar.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: Ateses les notícies aparegudes als
mitjans de comunicació en relació amb la possible substitució
del descompte de resident del 75% per una subvenció fixa i
atesa la incertesa que suposa aquest possible canvi.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1702 i 1704/23.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Juan
Manuel Lafuente i Mir i Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives pla de gestió per a la pesca de
la llagosta i a problema de l'"okupació" a les Illes Balears, per
les preguntes RGE núm. 1764 i 1765/23, relatives a increment
de la taxa de criminalitat a les Illes Balears durant 2022 i a
qüestionament del descompte de resident per als residents a les
Illes Balears, respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Admissió del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual

s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les
pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la
Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca
(RGE núm. 1753/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, havent estat publicat en el BOIB núm. 33,
de 15 de març de 2023, el Decret llei 3/2023, de 13 de març,
pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar
les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la
Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca,
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 22 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11800/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1677/23,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a en contra de la
modificació del sistema actual d'incentius i bonificacions de la
Seguretat Social per a la contractació laboral de persones amb
discapacitat i la seva inclusió social.

Palma, a 22 de març de 2023
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
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 març de 2023, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, per adquisició de la condició de diputada de la Sra.
Vanessa Díaz i Ojeda.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 1825/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les dones després de vuit anys de Francina Armengol.
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	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
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