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M) RGE núm. 5181/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça en centre públic de primària
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programada i no urgent en el servei de Salut de les Illes Balears. 5951

V) RGE núm. 5246/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dèficit de personal
facultatiu anestesista en els hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. 5951

W) RGE núm. 5250/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sistema previst perquè les petites i mitjanes empreses puguin optar als fons Next Generation EU. 5951

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5248/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
distribució dels 855 milions d'euros en ajudes directes a les empreses de les Illes Balears. 5952
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C) RGE núm. 5255/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua catalana per part
de les autoritats a l'acte de celebració de l'ascens de la UD Eivissa. 5952

D) RGE núm. 5308/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a tractament
lingüístic del projecte de llei d'educació de Balears. 5952

E) RGE núm. 5309/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a obligació
d'atendre en català els consumidors. 5952

F) RGE núm. 5312/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a assignatures pendents per al que queda de legislatura. 5953

G) RGE núm. 5323/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a caiguda de les Illes
Balears de 16 llocs en el rànquing de competitivitat de regions europees en els darrers tres anys segons la Fundació Impulsa Balears.
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H) RGE núm. 5324/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a instal·lació de càmeres a bord de totes les embarcacions. 5953

I) RGE núm. 5325/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis públics al Parc Natural
de Mondragó. 5953
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J) RGE núm. 5326/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del subministrament
elèctric a Menorca. 5953

K) RGE núm. 5327/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació de caixes
verdes a les barques d'arts menors. 5953

L) RGE núm. 5328/21, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
desenvolupades pel Govern relatives a les necessitats dels sectors culturals de les Illes Balears. 5954

M) RGE núm. 5329/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reforç per
al cas d'un increment de l'arribada de pasteres durant aquest estiu. 5954

N) RGE núm. 5330/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de la factura
elèctrica. 5954

O) RGE núm. 5331/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de l'impacte de
les obres de l'Aeroport d'Eivissa. 5954

P) RGE núm. 5332/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immunitat de grup.
5954

Q) RGE núm. 5333/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posició de les Illes Balears en
el rànquing de competitivitat europea. 5954

R) RGE núm. 5334/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consensos per a
l'aprovació de la Llei d'educació de les Illes Balears. 5955

S) RGE núm. 5335/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat del règim especial
de les Illes Balears. 5955

T) RGE núm. 5336/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de personal per part de
l'empresa adjudicatària del servei d'informatius de l'EPRTVIB. 5955

U) RGE núm. 5337/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a productivitat i problemes
tècnics en el parc eòlic de Milà. 5955

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5249/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la lluita contra
la violència de gènere. 5955

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5135/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga dels terminis de les
autoritzacions i concessions atorgades a les costes i als litorals, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5956

B) RGE núm. 5138/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5957

C) RGE núm. 5190/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions contra el càncer de pròstata per part del Servei de
Salut, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 5958

D) RGE núm. 5191/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a concessió d'indults a condemnats pel "procés", davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 5959

E) RGE núm. 5192/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport al producte local de la
construcció per part de les institucions de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia. 5960

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 11708/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cos
d'investigadors autonòmics lligat a l'Institut de Recerca de les Illes. 5961
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B) A la Pregunta RGE núm. 9576/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per impulsar el control de preus dels vols. 5961

C) A la Pregunta RGE núm. 11390/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
casal d'associacions d'immigrants gestionat per la DG de serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. 5962

D) A la Pregunta RGE núm. 14421/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients oberts i tramitats de reintegrament i sancionadors corresponents a prestacions de drets subjectius: renda d'emancipació,
complement de rendes a les pensions no contributives, renda social garantida. 5967

E) A la Pregunta RGE núm. 14772/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Comissió contra la violència a l'esport (1). 5967

F) A les Preguntes RGE núm. 15650 a 15652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a queixes sobre l'exigència del certificat de residències per part d'alguna companyia aèria a l'hora d'embarcar,
tramitació d'expedients sancionadors a alguna companyia aèria per exigir el certificat de residència a l'embarcament i a exigència del
certificat de residència per embarcar. 5967

G) A la Pregunta RGE núm. 15962/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols imesures del Govern davant les trobades esportives ajornades per situació COVID a la lliga regional. 5968

H) A la Pregunta RGE núm. 17984/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
persones arribades a les Illes Balears en situació administrativa irregular i acollides a serveis i centres gestionats pel Govern. 5968

I) A la Pregunta RGE núm. 1959/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'atenció a pacients amb malalties minoritàries (denominades malalties "rares") amb motiu de la pandèmia COVID-19 a les
Illes Balears. 5968

J) A la Pregunta RGE núm. 2449/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
millores de la unitat bàsica de salut del Port de Pollença. 5969

K) A la Pregunta RGE núm. 2500/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a disponibilitat dels doblers acumulats pel consorci de places turístiques. 5969

L) A les Preguntes RGE núm. 2699 a 2703/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a OSP Menorca-Barcelona (1 a 5). 5969

M) A les Preguntes RGE núm. 2714 i 2715/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a peticions d'ajudes a empreses comercials i de serveis acceptades i doblers atorgats i a nombre de peticions d'ajudes
a empreses comercials i de servei presentades. 5970

N) A la Pregunta RGE núm. 2784/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a publicació de la llista actualitzada amb el nombre de places existents a l'àmbit de Mallorca d'acord amb l'article 88 de la Llei
8/2012, del turisme. 5970

O) A la Pregunta RGE núm. 2838/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats d'educació en el temps lliure per part de les entitats infantils i juvenils. 5971

P) A la Pregunta RGE núm. 2846/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació del director
o la directora de l'Oficina de l'Avaluació Pública de les Illes Balears. 5971

Q) A la Pregunta RGE núm. 2848/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de l'IMV pel Govern de les Illes Balears anunciat pel Sr. Vicenç Vidal en relació amb el manifestat per la consellera Sra. Fina
Santiago. 5971

R) A la Pregunta RGE núm. 2850/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a carta
adreçada al ministre, Sr. José Luis Escrivá, per part de la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en relació amb l'ingrés mínim vital.

5971

S) A les Preguntes RGE núm. 2884 i 2885/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a doblers invertits o ajudes atorgades per produir energia a través de biomassa els anys 2018, 2019 i 2020 i a ajudes
per fer o reformar instal·lacions generadores d'energia a través de biomassa. 5971
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T) A la Pregunta RGE núm. 2907/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla
europea de mínimis (1). 5972

U) A la Pregunta RGE núm. 2908/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla
europea de mínimis (2). 5973

V) A la Pregunta RGE núm. 2909/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla
europea de mínimis (3). 5973

W) A la Pregunta RGE núm. 2910/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla
europea de mínimis (4). 5974

X) A la Pregunta RGE núm. 2911/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla
europea de mínimis (5). 5974

Y) A la Pregunta RGE núm. 2920/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats
destinades a la sanitat privada. 5974

Z) A la Pregunta RGE núm. 2926/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes contra la COVID-19 recepcionades pel Govern de les Illes Balears des de l'1 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021.   

5974

AA) A la Pregunta RGE núm. 2927/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dosis que s'extreuen de cada vacuna/vial (AstraZeneca, Pfizer i Moderna). 5975

AB) A la Pregunta RGE núm. 2930/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes/vials contra la COVID-19 que no s'han pogut administrar des de l'1 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021. 5975

AC) A les Preguntes RGE núm. 2931 i 2932/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balars (1 i 2). 5975

AD) A la Pregunta RGE núm. 2969/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves radiològiques "mamografies" programa prevenció del càncer de mama realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.

5975

AE) A la Pregunta RGE núm. 2970/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves de cribratge poblacional del programa prevenció del càncer de còlon realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.  

5975

AF) A la Pregunta RGE núm. 2971/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves de cribratge poblacional prevenció del càncer de pròstata realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears. 5976

AG) A la Pregunta RGE núm. 2980/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació
del Consorci Penya-segats del Port de Maó. 5976

AH) A les Preguntes RGE núm. 3008 a 3502, 3600 a 3672/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a servei menjador. 5976

AI) A la Pregunta RGE núm. 3674/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i actuacions del Govern per donar compliment al que es va aprovar en sessió de 17/10/2019 a la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares respecte de la PNL RGE núm. 6431/19, relativa a funcionament i baixa
qualitat del servei públic ofert per l'AGE mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears. 5976

AJ) A la Pregunta RGE núm. 3704/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i actuacions del Govern per donar compliment al que es va aprovar en sessió de 22/10/2020 a la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares respecte de la PNL RGE núm. 11355/20. 5976

AK) A la Pregunta RGE núm. 3705/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vehicles elèctrics adquirits per Atenció Primària de Mallorca de les Illes Balears. 5977

AL) A la Pregunta RGE núm. 3791/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per evitar la falsificació de proves PCR. 5977
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AM) A la Pregunta RGE núm. 3811/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideracions sobre la necessitat i la viabilitat de la compra de vacunes contra la COVID-19. 5978

AN) A la Pregunta RGE núm. 3824/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a amonestació a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió per dur una mascareta amb el logo de la cadena
autonòmica. 5978

AO) A la Pregunta RGE núm. 3833/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
administració de la 2a dosi a professorat/docents vacunats amb la 1a dosi d'AstraZeneca. 5978

AP) A la Pregunta RGE núm. 3912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitants i beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital a les Illes Balears. 5978

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5148/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença del nou rector de la Universitat de les Illes Balears, sobre les línies d'actuació general del nou equip rectoral. 5979

B) RGE núm. 5235/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, sobre la participació del director general de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears en el "càrtel" de
consultores impulsat pel Sr. Jaume Garau. 5979

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5164, 5172 i 5140/21. 5979

B) Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 8118, 9088, 9089 i 10359/20. 5979

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1136/21. 5979

D) Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 14012, 14013, 14014 i 14149/20. 5979

E) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1293/21. 5980

F) Tractament de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 3692 a 3695/21. 5980

G) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2498/21. 5980

H) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 4221/21. 5980

I) Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 5980

4. INFORMACIONS

A) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2020 del diputat Joan Josep Mas i
Tugores. 5981

B) Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació
pública. 5981
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1763/21, relativa
a pensions dignes, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport de manera
efectiva a les reivindicacions del Moviment Pensionista, i
insta el Govern de l'Estat a mantenir el sistema de pensions
públiques sense cap mena de reducció i a no posar en marxa
cap reforma legislativa que tengui per objectiu promocionar
sistemes de previsió complementaris de gestió privada, que
suposen minvar l'entrada de doblers a la caixa de la
Seguretat Social. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que es marqui com a objectiu a curt termini assolir
els objectius de la Carta Social Europea, quant a les
pensions mínimes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer les passes efectives i legislatives que facin falta
per posar fi a la bretxa de gènere en matèria de pensions,
actualment estimada en un 37%. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a derogar les reformes de pensions i les reformes
laborals, i a obrir el diàleg social a fi de fer una legislació
fruit del consens. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera i els ajuntaments de les Illes
Balears, en l'exercici de les seves competències i en ús dels
seus recursos, a continuar implementant mesures destinades
als nostres majors i sectors vulnerables dels nostres
conciutadans dependents, en situació de pobresa o risc
d'exclusió social.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, procedí a debatre

el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2214/21, relativa
a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar
l'economia des de l'Administració, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació i a executar de manera
urgent i sense la més mínima demora els projectes que
s’acordin conjuntament amb el sector turístic, corresponents
als 100 milions d'euros de Fons Europeus que es van
anunciar que es preveu que arribin a les Illes Balears per a
la reactivació del turisme (20 milions d'euros per a 2021),
de manera que efectivament constitueixin un element
dinamitzador i de recuperació econòmica i social. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar i a impulsar, conjuntament amb la
resta d’administracions implicades, la ràpida execució dels
projectes d’inversió aprovats pendents d’execució, finançats
amb l’ITS, els finançats amb fons de la Borsa de Places
Turístiques, i de tots els projectes d’inversió aprovats en el
pressupost de 2021 corresponents a la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un calendari d’execució de les
esmentades inversions, amb l’objectiu de mantenir el pols
de les activitats econòmiques al llarg de tot l’any, anticipar
en el temps els resultats de les millores previstes i evitar que
quedin iniciatives sense executar. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de les eines jurídiques necessàries i a
agilitar tots els procediments i les tramitacions
administratives encaminades a resoldre els expedients de
concessió d’ajuts als sectors productius.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15597/20, relativa a creació de nous jutjats (IV)
Contenciosos Administratius i de Violència sobre la Dona (III),
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la immediata creació de sengles jutjats de
Violència sobre la Dona i Contenciós Administratiu per
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donar resposta a la ingent quantitat d'assumptes que pesen
sobre els ja existents i donar resposta així a les justes
demandes i expectatives de la ciutadania.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1224/21, relativa a adhesió del Parlament de les Illes
Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la
Germania Mallorquina, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix al manifest de
commemoració dels 500 anys de la Germania Mallorquina
(1521-2021). 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adherir-se al manifest de commemoració dels
500 anys de la Germania Mallorquina (1521-2021).

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de maig de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 15719/20, relativa a impuls
d'un Pla Nacional d'Investigació en Càncer, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar un Pla Nacional d’Investigació en Càncer amb
l’objectiu de continuar avançant en el tractament d’aquesta
malaltia i complir amb les previsions de cura establertes per a
l’any 2030.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
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 19 de maig de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3716/21, relativa a
implantació a tot el territori de les Illes Balears del programa
de detecció precoç del càncer de còlon, amb l'esmena RGE
núm. 4980/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut que en el termini màxim de tres mesos presenti un pla
de feina que concreti els protocols, els recursos i els
professionals sanitaris que es destinaran a implementar el
programa de càncer de còlon a tota la població de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’avaluació del risc familiar de
càncer de còlon i recte, incloent-hi la indicació de
realització d’estudi i consell genètic d’aquelles persones
que compleixen criteris de risc de càncer hereditari per
aquelles síndromes que disposen de proves diagnòstiques i
tinguin aplicabilitat clínica, d’acord amb el criteri mèdic. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a desenvolupar campanyes d’informació i
conscienciació entre la població objectiu sobre la
importància de participar en el programa de cribratge. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a promoure en tots els àmbits una alimentació
saludable i la pràctica d’activitat física i a vincular aquestes
accions a la prevenció del càncer de còlon i recte.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
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 19 de maig de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2796/21, relativa a reconeixement del dret humà a
l'aigua i al sanejament, amb l'esmena RGE núm. 4989/21, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el dret humà a
l'aigua potable i al sanejament com un dret necessari per a la
vida. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i la Comissió Europea a excloure l'aigua de tots els acords
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comercials internacionals, inclosos els tractats de l'Organització
Mundial del Comerç i de les regles de mercat dins de la Unió
Europea. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a declarar
l'aigua com un bé comú essencial per a la vida que, com a tal,
no pot ser classificat com una mercaderia o un actiu financer
amb el qual comerciar. La propietat i la gestió del cicle integral
de l'aigua han de ser públiques, democràtiques i participatives
en l'àmbit comunitari. Els principis de participació pública, de
transparència i de rendició de comptes democràtics han de
respectar-se. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a garantir
el dret a l'aigua de bona qualitat, reconeixent que la millor
manera d'assolir-ho és mitjançant el control públic. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a fomentar
les pràctiques sostenibles de gestió que protegeixin l'ecologia
dels cicles naturals de l'aigua i a mantenir la qualitat de l'aigua
dels nostres aqüífers.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
potenciar, de comú acord amb els ajuntaments de les Illes, la
remunicipalització dels serveis de proveïment i sanejament
d'aigües així com vagin finalitzant els contractes ara vigents
amb les empreses concessionàries.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
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 20 de maig
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2756/21, relativa a reduir la desigualtat i la
pobresa en temps postcovid a través dels Fons Europeus i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, de manera coordinada amb els consells
insulars, els ajuntaments i tots els agents implicats, integri
dins les propostes que es presenten en els Fons Europeus
d’ajuda a la COVID-19, projectes amb l’objecte de reduir
la pobresa i les desigualtats amb objectius específics i
indicadors d’impacte, per aconseguir millorar les
condicions de vida de les persones que es troben en situació
de vulnerabilitat, com a conseqüència de l’actual crisi que
vivim.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió

Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4282/21, relativa a suport a la Sra. Helena Maleno,
amb les esmenes RGE núm. 5043, 5044, 5046 i 5047/21, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les polítiques
de qualsevol país que suposin una violació dels drets
humans així com la persecució i la repressió de les
defensores i els defensors d’aquests drets humans.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix el treball de
l’activista Helena Maleno Garzón, nomenada Doctora
Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears el
passat 26 de març de 2021, com a defensora dels drets
humans per l’impacte positiu de la seva labor per la
democràcia i l’estat de dret.

3. El Parlament de les Illes Balears insta els governs
d’Espanya i del Marroc a reconèixer, en els mateixos
termes que en el punt 2 d’aquesta proposició, la tasca de la
Sra. Helena Maleno Garzón, i a detectar si s’ha produït des
de l’any 2012 una investigació o persecució contra la seva
persona o família que hagi pogut vulnerar els seus drets. En
cas afirmatiu, condemnar-ho i no repetir aquest tipus
d’accions en el futur.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els governs
d’Espanya i del Marroc a continuar amb la protecció
d’Helena Maleno Garzón i de la seva família, tot permetent
que segueixi exercint la seva legítima tasca de defensa dels
drets humans.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els governs
d’Espanya i del Marroc a determinar quines investigacions
o accions s’han pogut dur a terme sobre la persona
d’Helena Maleno Garzón des de l’any 2012 i, en el cas que
aquestes hagin conculcat algun dels seus drets, que siguin
depurades les responsabilitats i reparats els danys
ocasionats.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2021,
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procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1787/21, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al
món del lleure i les activitats extraescolars, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la concessió urgent d’un sistema
d’ajudes directes no retornables que garanteixi la solvència
i la sostenibilitat de les empreses de lleure i activitats
extraescolars perjudicades per la crisi sanitària de la
COVID-19.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2138/21, relativa a introducció de textos de Chaves Nogales en
el currículum educatiu, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir textos de Chaves Nogales en la
matèria d'Història i d'Història d'Espanya que es cursin
durant l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

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 20 de maig de 2021, 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. 4861/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels
treballadors dels serveis d'informatius del passat dia 30 d'abril.

B) RGE núm. 4862/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
d'IB3 després de la COVID.

C) RGE núm. 4863/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
a la cobertura in situ dels partits polítics.

D) RGE núm. 4872/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència d'audiències
entre televisió i ràdio IB3.

E) RGE núm. 4774/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a audiències
d'IB3 TV.

F) RGE núm. 4816/21, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
criteris utilitzats per donar cobertura als diputats i senadors
electes de les Illes Balears.

G) RGE núm. 4868/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de la vaga dels serveis informatius.

H) RGE núm. 4873/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sèrie documental "Pirates a
Balears".

I) RGE núm. 4882/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació
infantil i juvenil en català a IB3 Televisió.

J) RGE núm. 4913/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de projecció de l'EPRTVIB per arribar des de tots
els canals (ràdio, televisió, xarxes) als diferents segments de la
població.

K) RGE núm. 4914/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de cooperació
amb altres ens públics de radiotelevisió en català.

L) RGE núm. 4870/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada de vaga a
l'EPRTVIB.

M) RGE núm. 4871/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria pública per a nous programes d'IB3 Ràdio.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 de maig de 2021, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 3716/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació a tot el territori de
les Illes Balears del programa de detecció precoç del càncer de
còlon, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5,
vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2021,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 16340/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupar un
pla curricular i extracurricular de foment de la ciència a les
etapes educatives de Primària, Secundària i ESO, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat en el resultat de la votació del punt 4 de la

Proposició no de llei RGE núm. 1763/21.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, després de les
perceptives votacions previstes a l'article 101.1 del Reglament
de la cambra, es produí un empat en el punt 4 de la proposició
no de llei esmentada, presentada pels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a pensions dignes, per
la qual cosa, atès l'article 101.3 del Reglament de la cambra
l'empat esmentat serà dirimit en el Ple.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Debat conjunt dels Informes 183/20, 184 i 186/21 de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (RGE núm.
1027, 1705 i 1840/21).

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de 2021, es debateren
conjuntament els informes esmentats sobre els contractes dels
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2018, la gestió dels
concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020 i
la consolidació dels comptes generals de les entitats locals
corresponents a l'exercici 2018.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

2837/21.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2021, es rebutjà, per 5 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció,
la sol·licitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, del secretari autonòmica de
Memòria Democràtica i Bon Govern sobre el canvi de
nomenclàtor als carrers de Palma.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença del president de l'Associació

Espanyola contra el Càncer (AECC) sobre els retards i la
demora en la detecció precoç de casos de càncer provocats
per l'impacte de la pandèmia COVID-19 (RGE núm.
1728/21).

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de maig de 2021, fou aprovada per
assentiment la compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, del president de l'Associació
Espanyola contra el Càncer (AECC), Sr. Javier Cortés, sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença de representants d'ASPANOB

sobre la situació de les associacions de familiars de persones
amb càncer i les dificultats en què es troben les persones
que per raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva
illa d'origen (RGE núm. 2568/21).

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de maig de 2021, fou aprovada per
assentiment la compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, de representants d'ASPANOB, sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 1236/21.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2021, s'aprovà per assentiment la modificació de l'ordre del dia
en el sentit d'ajornar el debat de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig de qualsevol normativa
que doni cobertura a l'"okupació" il·legal i per a la recuperació
immediata de l'immoble per part del seu propietari, atesa la
petició del grup parlamentari esmentat.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Acord de compareixença de la coordinadora de la

delegació a Balears de l'Asociación para Mujeres en el
Deporte Profesional, Sra. Marta Lliteras (RGE núm.
1509/21).

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2021, fou aprovada per unanimitat la
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Palma, a 2 de juny de 2021
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 2 de juny de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5247/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern pel que fa a
l'habitatge, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
2901/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
5247/21, relativa a política general del Govern pel que fa a
l'habitatge, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge per aconseguir suficient
habitatge a disposició dels ciutadans a fi de donar una resposta
real als 9.000 ciutadans que estan inscrits a les llistes d’espera
de l’IBAVI.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en disposició en règim de lloguer i/o venda les
536 places d’aparcaments buides de què disposa l’IBAVI a les
Balears per als ciutadans d’una forma transparent i que els
diners obtinguts d’aquestes es destinin al manteniment de les
promocions HPO o en noves accions socials.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar tots els locals comercials de què disposa
sense acabar i a donar una sortida en règim de lloguer o venda,
per tal que els diners obtinguts siguin reinvertits en el
manteniment o en la construcció de nous habitatges públics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar i acompanyar les administracions locals per
tal que, de forma voluntària, es pugui reconèixer que l’ús dels
locals dels edificis d’HPO puguin tenir la compatibilitat i la
finalitat d’habitatge principalment per als col·lectius de grans
dependents i mobilitat reduïda.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir totes les convocatòries que faci l’IBAVI perquè
hi puguin participar tots els tècnics, sense cap tipus de
condicionant.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar estricte compliment a la Llei de contractes del
sector públic i molt especialment al que preveu l’article 35.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la resta d’administracions públiques competents en la
matèria, a facilitar, modificant les normes urbanístiques si
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escau, el destí del sòl urbà o urbanitzable actualment existent,
a la construcció d’habitatges per als ciutadans de les Illes
Balears amb rendes mitjanes i baixes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar l’índex d'intensitat d’ús residencial amb la
finalitat de permetre la construcció de més habitatges sense
consumir més territori, així com agilitar la tramitació
d’expedients amb la finalitat que les llicències d’obra en sòl
urbà es concedeixin en un termini màxim de 3 mesos.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a implantar fórmules que donin plena
seguretat i confiança als propietaris que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer. En aquest sentit, s’apostarà per
la contractació d’assegurances privades que garanteixin als
propietaris el cobrament immediat de les rendes impagades i les
indemnitzacions per als desperfectes que s’hagin pogut
ocasionar.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un tipus reduït del 4% a l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
-modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses– per a la
compra d’habitatge habitual a les Illes Balears. A més,
s’implantarà també un tipus superreduït del 2% per a la compra
d'habitatge habitual per joves menors de 30 anys, famílies
nombroses o monoparentals.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar l’import i els límits de la deducció per
arrendament d’habitatge a l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) i a crear una nova deducció en aquest
mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer d’habitatge permanent.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar una veritable política d’habitatge per als
joves i, concretament, a dur a terme les següents actuacions:
1. Crear la “Hipoteca compra fàcil” que permeti, mitjançant

un sistema d’aval per part de la comunitat autònoma, la
concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins a un 100%
del valor de taxació en els casos de compra de l’habitatge
habitual.

2. Mesures adreçades als joves de fins a 35 anys per fomentar
l’accés a l’habitatge a un preu de lloguer de un 50% per
davall del preu de mercat.

3. Aval dels joves per poder comprar, construir o reformar un
habitatge.

4. Facilitar bonificacions a l’IBI per als joves fins a 35 anys en
els tres primers anys després de l’adquisició de l’habitatge,
així com establir incentius fiscals a l’IRPF pel que fa a
l’habitatge jove.

5. Eliminació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats -modalitat actes jurídics
documentats- per a la compra d’un habitatge habitual nou
i per  a la formalització de préstecs hipotecaris en relació
amb la compra de l’habitatge habitual per als joves menors
de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.

13. El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats a
modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació
il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims

propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles
en un termini màxim de 24h.

Palma, a 28 de maig de 2021
El diputat
José Luis camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5130/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
document d'acreditació "targeta de vacunació COVID-19"
expedida pel Govern de les Illes Balears.

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

Una vegada aplicada la dosi definitiva (1a o 2a) de la
COVID-19, el personal dels punts de vacunació, després de
registrar "aparentment" la informació en el sistema informàtic,
fan lliurament a l'usuari, d'un document amb l'encapçalat:
"targeta de vacunació COVID-19" on figuren nom/cognoms i
núm. document identitat, data i dosi aplicada. Aquest document
no apareix signat amb rúbrica, ni electrònicament per cap
autoritat sanitària o delegació d'aquesta en facultatiu o personal
administratiu orgànic, ni cap segell d'expedició, ni lloc
d'aplicació (centre vacunació).

Davant això, quina validesa té aquest imprès "targeta de
vacunació" a l'efecte de certificar la vacunació per a la
mobilitat entre territoris en els quals sigui preceptiu exhibir un
document ?

Té el Servei de Salut en el portal web alguna aplicació per
descarregar aquest document d'acreditació de vacunació amb
validesa oficial, dades completes?

Hi ha establert algun protocol que reculli que es
comparteixen les dades amb altres institucions del Sistema
Nacional Públic de Salut, o que detalli el format d'acreditació,
els efectes de validesa, etc., d'aquesta targeta de vacunació
COVID-19?

Palma, a 24 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)
RGE núm. 5141/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a intervenció de l'entitat TRAGSA a la promoció
de nous habitatges de protecció oficial de titularitat pública
per part de l'IBAVI.

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

En la promoció de nous habitatges de protecció oficial de
titularitat pública per part de l'IBAVI intervé l'entitat
TRAGSA?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 5142/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del possible cost superior per la
utilització de materials de construcció de fora de les Illes
Balears en la promoció de nous HPO per part de l'IBAVI.

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

En la promoció de nous habitatges de protecció oficial de
titularitat pública per part de l'IBAVI, s'ha valorat la possible
existència d'un cost superior per la utilització de materials de
construcció de fora de les Illes Balears?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 5143/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inversió feta al col·legi públic de Son Ferriol des
de l'any 2015 per part de la Conselleria d'Educació.

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

Quants de doblers des de 2015 ha invertit la Conselleria
d'Educació al col·legi públic de Son Ferriol?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 5144/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'una intervenció definitiva al sòtil de les
aules de 1r cicle del col·legi públic de Son Ferriol.

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

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar una
intervenció definitiva al sòtil de les aules de 1r cicle del
col·legi públic de Son Ferriol?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 5145/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'una intervenció definitiva a la teula del
gimnàs del col·legi públic de Son Ferriol per acabar
definitivament amb les goteres.

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

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar una
intervenció definitiva a la teulada del gimnàs del col·legi públic
de Son Ferriol per acabar definitivament amb les goteres?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 5146/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'una intervenció definitiva al gimnàs
del col·legi públic de Son Ferriol per acabar amb les
deficiències.

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

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar una
intervenció definitiva al gimnàs del col·legi públic de Son
Ferriol per acabar amb les deficiències (fustes deteriorades,
bigues oxidades, corredisses que no es mouen)?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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H)
RGE núm. 5147/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'una intervenció definitiva al col·legi
públic de Son Ferriol per acabar amb els problemes de
filtracions i despreniment de material al primer pis.

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

Té previst la Conselleria d'Educació realitzar una
intervenció definitiva al col·legi públic de Son Ferriol per
acabar amb els problemes de filtracions i despreniment de
material de la claraboia situada a la sala de mestres i al bany del
primer pis?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 5155/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'empreses i autònoms que no es podran
beneficiar de les ajudes COVID per no estar al corrent de
pagament amb la Seguretat Social o amb Hisenda.

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

Quantes empreses i quants autònoms calcula el Govern que
no podran ser beneficiaris de les ajudes COVID per 855
milions d'euros, per no estar al corrent de pagament amb la
Seguretat Social o amb Hisenda?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 5156/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions de canvi d'ús d'establiment
turístic que s'han presentat al Govern d'acord amb el
Decret llei 8/2020 i amb la Llei 2/2020.

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

Quantes peticions de canvi d'ús d'establiment turístic s'han
presentat al Govern d'acord amb el Decret llei 8/2020 i amb la
Llei 2/2020?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 5175/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsió
d'ajudes per als supermercats enclavats a urbanitzacions
estacionals i zones turístiques.

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.

Existeix alguna previsió per facilitar l'accés a les ajudes per
pèrdues durant l'any 2020 per als negocis de supermercats
enclavats en urbanitzacions estacionals i zones turístiques,
l'activitat de les quals va ser qualificada d'essencial durant el
confinament sense poder ser efectivament portada a la pràctica?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

L)
RGE núm. 5180/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça en centre
públic a Menorca per a infants escolaritzats per primera
vegada.

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.

Dels infants escolaritzats per primera vegada a Menorca que
havien demanat plaça en un centre públic en primera opció el
curs 2020/2021, quants han acabat amb una plaça en un centre
concertat?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 5181/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça en centre
públic de primària a Menorca.

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.

Dels infants que havien sol·licitat plaça de primer de
primària en un centre públic a Menorca el curs 2020/2021,
quants han acabat amb una plaça en un centre concertat o
privat?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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N)
RGE núm. 5182/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça en centre
públic de primer d'ESO a Menorca.

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.

Dels infants que havien sol·licitat plaça de primer d’ESO en
un centre públic a Menorca el curs 2020/2021, quants han
acabat amb una plaça en un centre concertat o privat?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 5193/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reconeixement de la categoria
professional dels tècnics superiors sanitaris segons l'article
76 del TREBEP RDL 5/2015.

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

Quan té previst el Govern de les Illes Balears desenvolupar
el "Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
RDL 5/2015" en base al seu article 76, per recollir el nou grup
B de classificació que reconegui la seva categoria professional
als tècnics superiors sanitaris i puguin passar de l'actual grup
C1 al grup B?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

P)
RGE núm. 5229/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions en matèria de pesca amb el ministeri.

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

Quantes reunions s'han mantingut entre la consellera Sra.
Mae de la Concha amb el Ministeri del Sr. Luís Planas per
parlar de temes de pesca durant la legislatura actual? Indicau la
data i el lloc de cada reunió.

Palma, a 27 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Q)
RGE núm. 5230/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions en matèria de pesca amb la Secretaria General de
Pesca.

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

Quantes reunions s'han mantingut entre la consellera Sra.
Mae de la Concha amb la secretària general de Pesca, Sra.
Alicia Villauryz Iglesias, durant la legislatura actual? Indicau
la data i el lloc de cada reunió.

Palma, a 27 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

R)
RGE núm. 5231/21, de la diputada Gloria Pilar Santiago

i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a reforma integral del CEIP Sant Ciriac.

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

Respecte de la reforma integral del CEIP Sant Ciriac a
Santa Eulàlia, quines actuacions planeja realitzar sobre la base
de la partida de 40.000 €?, què hi ha per a això?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho

S)
RGE núm. 5232/21, de la diputada Gloria Pilar Santiago

i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a projecte del nou CEIP de Santa Eulària.

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

Conformement al projecte del nou CEIP de Santa Eulària al
qual van atorgar 100.000€, s'està redactant el projecte per a
l'elaboració del nou CEIP al qual es va destinar una partida
pressupostària de 100.00 €?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho
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T)
RGE núm. 5238/21, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ajuts a arts escèniques i Talent IB.

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 Fons Europeus,
Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin pressupost han tengut els ajuts a arts escèniques a
projecció exterior el 2019 i el 2020? Què s'ha atorgat i pagat?

2. Quin pressupost ha tingut el programa Talent IB el 2019 i el
2020? Què s'ha atorgat i pagat?

3. En cas que hagi sobrat pressupost, a què s'ha destinat?

Palma, a 28 de maig de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

U)
RGE núm. 5243/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
suspensió de l'aplicació del Decret 31/2018, de 19 d'octubre,
de garantia dels terminis màxims de resposta en l'atenció
sanitària especialitzada programada i no urgent en el 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.

Amb les dades actuals de baixa incidència i prevalença de
la COVID-19 a la nostra comunitat autònoma; en la situació
d'inici de la recuperació de l'atenció presencial als centres de
salut i a les consultes hospitalàries; amb les dades d'elevada
demora i amb l'augment de les llistes d'espera per a consultes
especialitzades i cirurgies no urgents:

Quines són les raons per les quals el Govern de les Illes
Balears decideix mantenir en suspensió l'aplicació del Decret
31/2018 de garanties per als usuaris del Servei de Salut?

Quan pensa el Govern aixecar la suspensió sobre l'aplicació
del decret, que suposa l'impediment de l'exercici d'un dret per
part dels usuaris del servei públic de salut a les Illes Balears?

Palma, a 28 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 5246/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dèficit de personal facultatiu anestesista en els hospitals del
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.

Dimecres passat, 26 de maig, el director gerent del HU Son
Espases, doctor Pomar, va manifestar que existia, en aquest
centre hospitalari, un "dèficit d'anestesistes" i que això
dificultava l'organització de programacions quirúrgiques i, per
tant, poder reduir la llista d'espera de cirurgies programades.

1. Quin és el nombre d'anestesistes detectat com a necessari a
cadascun dels hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
per esmenar el dèficit anunciat pel director gerent de l'HUSE,
i que repercuteix en l'organització de la programació de
l'activitat quirúrgica? (se sol·licita detall per hospital i illa).

2. Quines mesures de caràcter immediat acordarà dur a terme
el Servei de Salut de les Illes Balears per respondre al dèficit
d'anestesistes a l'HUSE i a d'altres centres hospitalaris, si es
dóna aquesta mateixa situació?

3. Quantes i quines cirurgies s'han derivat a centres hospitalaris
de la xarxa privada de salut, des de l'1 de gener de 2021 al 31
de maig de 2021 amb motiu d'haver-se hagut d'acordar a causa
de la falta d'anestesistes als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears? (se sol·licita detall del nombre/cirurgia/hospital
d'origen previst inicial i hospital que la du a terme finalment).

Palma, a 28 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 5250/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sistema previst perquè les petites i
mitjanes empreses puguin optar als fons Next Generation
EU.

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

En el cas de petites i mitjanes empreses que difícilment
podran adherir-se i participar en un Projecte Estratègic per a la
Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) i tampoc no
estan clusteritzades, quin sistema tenen previst articular perquè
puguin optar als fons Next Generation EU?

Palma, a 31 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de juny de 2021, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5248/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema de distribució dels 855 milions d'euros en ajudes
directes a les empreses de les Illes Balears.

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

Quin sistema aplicarà el Govern de les Illes Balears per a la
distribució dels 855 milions d'euros en ajudes directes a les
empreses de les Illes Balears?

Palma, a 31 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 5254/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
repartiment dels 855 milions d'euros en benefici de les
empreses.

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

Sra. Armengol, com evitarà el Govern que els autònoms i
les petites empreses se sentin perjudicats en el repartiment de
les ajudes del paquet estatal de 855 milions d'euros?

Palma, a 31 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 5255/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua
catalana per part de les autoritats a l'acte de celebració de
l'ascens de la UD Eivissa.

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

Com valora l'ús de la llengua catalana per part de les
autoritats a l'acte de celebració de l'ascens de la UD Eivissa?

Palma, a 31 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 5308/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
tractament lingüístic del projecte de llei d'educació de
Balears.

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

Sra. Armengol, considera encertat el tractament lingüístic
que proposa el projecte de llei d'educació del seu govern?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 5309/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a obligació d'atendre en català els consumidors.

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, en què ajudarà les empreses i els treballadors
l'obligació d'atendre en català els consumidors?
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Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 5312/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a assignatures pendents per al que queda
de legislatura.

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. Presidenta, quines són les seves assignatures pendents
per al que queda de legislatura?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 5323/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
caiguda de les Illes Balears de 16 llocs en el rànquing de
competitivitat de regions europees en els darrers tres anys
segons la Fundació Impulsa 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.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, com
valora el Govern la caiguda de les Illes Balears de 16 llocs en
el rànquing de competitivitat de regions europees en els darrers
tres anys segons la Fundació Impulsa Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 5324/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a instal·lació de càmeres a bord de
totes les embarcacions.

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.

Què opina vostè de les mesures que proposa el comissari de
Pesca d'instal·lar càmeres a bord de totes les embarcacions?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 5325/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis públics al
Parc Natural de Mondragó.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, és conscient que al Parc
Natural de Mondragó no hi ha els serveis públics adequats?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

J)
RGE núm. 5326/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del
subministrament elèctric a Menorca.

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

Sr. Vicepresident, amb els canvis previstos a la central
tèrmica de Maó, pot garantir el subministrament elèctric a
Menorca?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 5327/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació de caixes verdes a les barques d'arts menors.

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 d'Agricultura, Pesca i Alimentació, quan
pensen instal·lar les caixes verdes a les barques d'arts menors
de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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L)
RGE núm. 5328/21, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques desenvolupades pel Govern relatives a les
necessitats dels sectors culturals de les Illes Balears.

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

Considera el Sr. Conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura que les polítiques desenvolupades pel Govern són les
adients per a les necessitats reals dels sectors culturals de les
Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

M)
RGE núm. 5329/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de reforç per al cas d'un increment de l'arribada de
pasteres durant aquest estiu.

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.

Quines mesures de reforç té previst aplicar el Govern per al
cas d'un increment de l'arribada de pasteres durant aquest estiu?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 5330/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
tarifes de la factura elèctrica.

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

Sr. Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius
i Memòria Democràtica, considera que les noves tarifes de la
factura elèctrica s'ajusten a les necessitats de la societat de les
Illes balears en temps de pandèmia?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 5331/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de l'impacte de les obres de l'Aeroport d'Eivissa.

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.

Quines gestions ha dut a terme el conseller de Mobilitat i
Habitatge per tal que, en plena temporada turística, es
minimitzi l’impacte de les obres que es duen a terme a
l’Aeroport d’Eivissa?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 5332/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
immunitat de grup.

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.

Sap el Govern quan s'aconseguirà la immunitat de grup?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 5333/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a posició de les
Illes Balears en el rànquing de competitivitat europea.

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, com valora les conclusions de la Fundació
Impulsa pel que fa a la posició de les Illes Balears en el
rànquing de competitivitat europea?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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R)
RGE núm. 5334/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consensos per a l'aprovació de la Llei d'educació 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, té el Govern voluntat d’arribar als màxims
consensos en relació amb la Llei d’educació de les Illes
Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 5335/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat
del règim especial de les Illes Balears.

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

Quan té previst reunir-se amb el Govern de l’Estat per fixar
el factor d’insularitat del règim especial de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 5336/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de
personal per part de l'empresa adjudicatària del servei
d'informatius de l'EPRTVIB.

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

Com valora el Govern la gestió de personal per part de
l’empresa adjudicatària del servei d’informatius de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Patricia Font i Marbán

U)
RGE núm. 5337/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
productivitat i problemes tècnics en el parc eòlic de Milà.

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.

A tres anys del final de la vida útil del parc eòlic de Milà,
quina valoració fa el Govern de la productivitat i de l’historial
de problemes tècnics del parc eòlic de Milà?

Palma, a 2 de juny de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5249/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls a la lluita contra la violència de gènere.

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

Des de 2003, any en què es comencen a recopilar dades,
1.092 dones han estat assassinades per violència masclista.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial,
Balears tenia el 2017 una taxa de 95,6 dones víctimes per cada
10.000 habitants. El 2019 aquesta taxa era de 93,7 dones
víctimes per cada 10.000 i el 2020 va ser de 84,62 dones
víctimes per cada 10.000 habitants.

Si el 2018 s’interposaren 5.352 denúncies per violència de
gènere a les nostres illes, el 2019 varen ser 6.493, un 9,3% més.
L'any 2020 foren 5.838 denúncies. La pandèmia ha fet reduir
els casos penals denunciats el 2020 per violència de gènere,
amb una baixada d’un 14,6% del nombre de denúncies. Només
voltant del 20% de les denúncies han sol·licitat un ordre de
protecció. Aquesta caiguda de denúncies respon, segons
l’Observatori de violència de Gènere del CGPJ, al major
control de l’agressor durant la pandèmia, la por de sortir a
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denunciar per part de les dones víctimes i el sentiment de perill
per als fills. Per tant, parlam que la violència masclista ha
estat soterrada durant aquests mesos de pandèmia.

Superada la pandèmia i quan tornem a la normalitat, les
denúncies seran igual o més que els d’anys anteriors amb la
població flotant que tenen les illes, per tant, urgeix una resposta
judicial de protecció de les víctimes per evitar resultats més
greus.

L’assassinat masclista de Warda Ouchene i del seu fill petit,
Mohamed, ha tornat a commocionar la nostra societat, un
assassinat que es produeix en una setmana negra on 6 dones i
un infant han estat assassinats. Dues d’elles havien denunciat i
una tenia una ordre de protecció vigent.

El Congrés, a la seva sessió plenària del 28 de setembre de
2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la
Subcomissió per un Pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere. Així mateix, el Pacte contra la Violència de Gènere va
ser ratificat el desembre de 2017 pels diferents grups
parlamentaris, les comunitats autònomes i les entitats locals
representades a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. Aquest Pacte d'Estat suposa la unió d'un gran
nombre d'institucions, organitzacions i persones expertes en la
formulació de mesures per a l'eradicació de la violència sobre
les dones. Incideix en tots els àmbits de la societat i s'estructura
en 11 eixos de treball.

Durant aquest any de pandèmia l’Institut Balear de la Dona
ha reforçat el servei 24 hores d'atenció telefònica, WhatsApp
i acompanyament a les víctimes. Cal continuar avançant i
millorant les eines de prevenció i actuació de la violència
masclista, revisant i millorant protocols, actuacions,
intervencions de totes les institucions implicades per tal de
garantir millor la seguretat i protecció de les dones víctimes de
violència masclista, i més si aquestes en algun moment s’han
adreçat a les institucions, han interposat denúncia o han tengut
ordre de protecció. Durant l'estat d'alarma, la coordinació amb
els consells ha estat constant emprant els mitjans tecnològics
per fer-la possible.

Per tot això, els grups sotasignants presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar, de la mà dels organismes i les
institucions corresponents el Protocol Interinstitucional de
detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i d'atacs
sexuals a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a especialitzar la seva atenció a les dones més
vulnerables víctimes de violència masclista, tenint present les
circumstancies d’edat, discapacitat, origen, etc.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar l’atenció a les dones amb discapacitat
víctimes de violència masclista, amb la finalitat que puguin fer
consultes via correu electrònic i altres formes digitals,
sol·licitar acompanyament per denunciar, anar a l'hospital,
cases d’acollida, a l'institut de medicina forense, a realitzar

tràmits judicials, així com al propi judici als Jutjats o a
l'Audiència Provincial.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir una doble coordinació, política i tècnica,
amb els consells amb la finalitat d’assegurar que els recursos
per a l'atenció a les víctimes de violència masclista són
equitatius a qualsevol de les quatre illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir teixint aliances amb la societat civil, entitats,
organitzacions i institucions a través del Pacte contra la
Violència Masclista amb la finalitat d’implicar tota la societat
en la lluita contra la violència masclista.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a desplegar totes les accions contemplades als diferents eixos
de treball del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i a
seguir complint amb els compromisos pressupostaris, i que es
prorrogui el Pacte més enllà de l'any 2022 per poder complir
tots els objectius que s'hi estableixen.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a repensar les fórmules per tal de millorar la seguretat i la
protecció de les dones víctimes de violència masclista, fent
especial esment al control dels agressors.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a posar en marxa el jutjat número 3 de violència cap a les dones
de Palma.

Palma, a 31 de maig de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5135/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga dels
terminis de les autoritzacions i concessions atorgades a les
costes i als litorals, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
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proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L’Organització Mundial de la Salut el 30 de gener de 2020
va declarar que la COVID-19 suposava una emergència de
salut pública d’importància internacional. El Reial Decret
463/2020, de 13 de març, de declaració de l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, va suposar l'inici d'una situació de restriccions i
limitacions per l'emergència sanitària.

Aquesta situació ha provocat que pràcticament l'any 2020
no hi hagués temporada turística i que la temporada turística
2021, en tot cas, estigui molt compromesa i tengui molt poc a
veure amb el que era previsible. Per tant, aquelles persones que
han realitzat una inversió en virtut d'uns estudis econòmics i
uns períodes d'amortització veuen perillar greument la viabilitat
de la seva decisió.

D'acord amb l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, correspon a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en els termes que estableixin les lleis i normes
reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti
l’Estat, la funció executiva en matèria de gestió del domini
públic maritimoterrestre, respectant el règim general del domini
públic, especialment pel que fa a la concessió d’autoritzacions;
execució d’obres i actuacions al litoral que no siguin d’interès
general; policia administrativa a la zona de domini públic
maritimoterrestre, concessions i amarratges. A aquests efectes,
s’entén per domini públic maritimoterrestre el comprès tant per
l’àmbit terrestre com per les aigües interiors i la mar territorial.
La comunitat autònoma encara no ha rebut el traspàs de la
competència contemplada en matèria de costes i litoral, traspàs
que podria permetre una flexibilització dels terminis de les
autoritzacions i concessions. Tot i això, com a arxipèlag i com
a país dedicat de forma preferent al turisme, no podem restar de
mans plegades en relació amb tota la problemàtica que suscita
la impacte de la pandèmia en les empreses i persones gestores
de les nostres costes i platges.

La Llei 22/1988, de Costes, i el seu reglament de desplegament
estableixen tota una regulació en relació amb aquestes
empreses i persones gestores de les costes i les platges. Així per
exemple, el seu article 52.4 estableix que les autoritzacions
d'utilització del domini públic marítimoterrestre tendran una
durada màxima de 4 anys. I així les tradicionals instal·lacions
de temporada a les platges tenen un termini màxim de durada
de 4 anys. També les concessions estan subjectes a terminis
màxims de durada. Resulta evident que les administracions, la
Demarcació de Costes o els ajuntaments en ús del seu dret
preferent d'adjudicació de les instal·lacions de temporada, han
promogut licitacions que es fonamentaven sobre una afluència
a les platges i les costes que en absolut no s'ha produït a
conseqüència de la pandèmia. Davant aquesta situació una
solució factible i d'escassa repercussió a les arques públiques
seria prorrogar els terminis de les autoritzacions i concessions
atorgades.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balear presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar de forma decidida i ràpida la transferència de
les competències en matèria de costes i litoral previstes a
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a favor del Govern de
les Illes Balears, traspàs que hauria de ser una realitat abans del
31 de desembre de 2021.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a realitzar els canvis normatius i administratius
necessaris per prorrogar de forma automàtica i, com a mínim un
any, totes les autoritzacions i concessions en matèria de costes
i litoral que encara estiguin en vigor i que també estiguessin en
vigor l'estiu 2020, a fi i efecte de compensar els efectes
immensament negatius que ha tengut la COVID-19.

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 5138/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
zeladors sanitaris, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.

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

Dins dels diferents serveis de salut, s’han anat diferenciant
les funcions a realitzar per als diferents grups de treballadors,
des de serveis purament mèdics i sanitaris a altres serveis de
tipologia més genèrica de caràcter administratiu, de
manteniment d’organització , etc.

Entre aquests altres serveis que es disposen als serveis
hospitalaris i de salut , trobem un conjunt de treballadors que
realitzen unes funcions de caràcter un tant híbrid i que
serveixen de connexió entre el personal administratiu i de
serveis amb el personal sanitari. Realitzen serveis de conducció
de pacients hospitalaris, de tramesa de documentació, de
trasllat de mostres biològiques, d’informació, d’arranjament, de
manteniment de les condicions necessàries per desenvolupar
atenció sanitària correcta, moviment d’aparatologia sanitària i
mèdica, etc.

Tot això fa que, malgrat no tenir una funció específica per
a la qual es precisi uns coneixements determinats, per poder
realitzar les tasques que se’ls encomanin de manera correcta i
sense causar danys a persones o materials, han de tenir unes
competències assolides i uns coneixements específics de
caràcter tècnic i/o sanitari.

Per poder accedir a les places de zelador sanitari,
normalment no es demana cap altre requisit que ser major de 16
anys i tenir certificat d’escolaritat o títol d’ESO. Això fa que la
incorporació d’aquests professionals no tengui cap altre requisit
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de caràcter tècnic o competencial i, per tant, requereix d’un
procés d’aprenentatge que es va fent de manera constant.
A nivell general, no existeix cap titulació professional de
caràcter formatiu específica que doni una certificació dels
coneixements mínims i necessaris per poder realitzar i
desenvolupar totes les tasques que han de fer de manera
correcta i amb un mínim de seguretat tant per al treballador
zelador, com per al personal a qui atenen o amb el material,
documentació, etc., que tracten. Per tant, caldria establir uns
mínims de coneixements tècnics i/o competencials per garantir
que les tasques es desenvolupen de manera adient i que no es
posa en cap moment en perill la salut i la seguretat laboral dels
treballadors o de les persones a les quals ofereixen serveis.

Durant la darrera situació sanitària derivada de la
COVID-19 es va posar de manifest la importància de la feina
que realitzen els i les zeladores dels centres de salut i hospitals
i la necessitat que aquests tinguessin una formació específica i
concreta per a atenció a malalts COVID, però també uns
coneixements i unes competències sanitàries, administratives i
tècniques específiques per poder realitzar la seva feina de
manera correcta i sense exposar-se a cap perill als seus llocs de
feina.

És per tot això, que els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir les competències mínimes necessàries per
poder desenvolupar la professió de zelador sanitari, així com
els coneixements tècnics i concrets que han d’assolir els
treballadors per al desenvolupament d’aquesta professió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar les tramitacions necessàries per poder desenvolupar els
currículums per poder oferir formació conduent a la professió
de zelador sanitari als centres educatius de les Illes Balears,
així com possibles qualificacions i certificacions de
professionalitat d’aquests.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les actuacions per incloure, dins de la seva
oferta formativa, processos d’acreditació professional per
l’acreditació i la consolidació de competències específiques per
a zeladors/es sanitaris.

Palma, a 25 de maig de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Glòria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 5190/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a actuacions contra el càncer de pròstata per part
del Servei de Salut, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La pandèmia ha causat
un important impacte en els malalts de càncer de pròstata.
Davant l'augment de les llistes d'espera tant per a les consultes
d'especialistes, com per a proves mèdiques, tractaments i
intervencions quirúrgiques, és necessari actuar immediatament.
Els pacients diagnosticats han de rebre el seu tractament.
D'igual manera, és urgent implementar les accions i els mitjans
necessaris per actuar en l'àmbit de la prevenció i la detecció del
càncer de pròstata.

El càncer prostàtic és el càncer que es produeix en la
pròstata. La pròstata és una glàndula petita amb forma de nou
que tenen els homes i que produeix un líquid seminal que
nodreix i transporta l'esperma.

Aquest tipus de càncer és un dels més freqüents. En moltes
ocasions pot no causar danys greus en créixer lentament i
limitar-se a la glàndula prostàtica i no precisa de tractament o
es tracta d'un tractament mínim. No obstant això, altres tipus de
càncer de pròstata són agressius i sí que necessiten tractament.

És important incidir en el fet que el càncer de pròstata si es
detecta de manera primerenca té una alta probabilitat d'obtenir
un bon tractament.

Tal com publica l'Associació Espanyola Contra el Càncer,
existeixen diferents proves per detectar el càncer de pròstata a
temps, però les més importants són el tacte rectal i la prova
PSA.

L'evolució del càncer de pròstata és habitualment bastant
lenta en el temps. Aproximadament, un 40% dels homes de més
de 60 anys presenten focus de tumor en la pròstata i, no obstant
això, possiblement fins a un 95% d'ells no morirà per aquest
tumor, ja que aquest ni s'estendrà localment ni es disseminarà
a altres òrgans. Per això, des de l'Associació s'insisteix que és
important mantenir una actitud prudent respecte de provocar
una detecció excessiva d'aquest tumor, ja que s'estarien tractant
innecessàriament molts homes que mai no tindran problemes
reals amb el càncer de pròstata.

Hem de dir que no existeixen programes de cribratge de
càncer de pròstata establerts a causa de les controvèrsies que
susciten entre els especialistes i que, avui dia, no és clar ni hi ha
una opinió unànime sobre si el cribratge disminueix la
mortalitat. Per això, s'està a l'espera de noves evidències
científiques.

Si bé, en relació amb aquesta qüestió el coordinador de la
Unitat d'Urologia de l'Hospital de Manacor, el doctor Benejam,
ha manifestat que “l'Associació Europea d'Urologia insisteix en
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aquest camí, però aquesta mesura és més política que clínica
perquè porta costos associats”.

Segons dades de l'Observatori del Càncer de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer, el càncer de pròstata és el tercer
en incidència a Espanya, tenint en compte tots dos sexes. Entre
els homes, se situa en primer lloc en incidència i en tercer lloc
en mortalitat.

A les Illes Balears, segons dades de la Conselleria de Salut
i Consum, la projecció de la incidència a Balears per a 2021 en
casos de càncer entre els homes és de 920 de pròstata, 670 de
colorectal i devers 660 de pulmó.

En resum, a diferència d'altres tipus de càncer, el de
pròstata:

a) No té una simptomatologia pròpia.
b) És d'evolució lenta.
c) Normalment, quan apareixen els primers símptomes ja

s'està en una fase avançada de la malaltia pel que és més difícil
el seu tractament i/o recuperació.

Per tot el que s'ha dit, es considera especialment important
realitzar diagnòstics de manera precoç a partir dels 45 anys, i
abans si existeixen antecedents familiars. En aquest sentit, hem
d'incidir en el fet que és àmpliament conegut que a la nostra
comunitat autònoma patim d'un elevat dèficit de sanitaris i
especialistes que també afecta aquest àmbit de la medicina.

A més, es dóna la circumstància que el càncer de pròstata
no compta a les Illes Balears amb una implementació
d'informació en el portal de la Conselleria de Salut i Consum.
No hi ha cap especificació informativa d'accés als usuaris
perquè aquests puguin consultar informació sobre aquesta
malaltia, símptomes, causes i factors de risc, prevenció,
diagnòstic o tractament, entre altres qüestions, a diferència
d'altres comunitats autònomes que sí que tenen implementada
informació als usuaris sobre aquesta malaltia.

En conseqüència de l'exposat, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit de
personal sanitari i especialistes en el Servei Públic de Salut; per
això, s'insta el Govern de les Illes Balears que es fidelitzi el
personal professional i es doti de les places necessàries per
realitzar el servei d'atenció i tractament multidisciplinari amb
les garanties i l'eficàcia requerides.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar un apartat en el portal de la Conselleria
de Salut i Consum perquè els usuaris puguin consultar
informació sobre el càncer de pròstata, el seu diagnòstic, i
qualsevol altra informació d'interès sobre la malaltia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, immediatament, campanyes informatives i
de visualització de la malaltia, així com també de
conscienciació de la població de realitzar-se proves
periòdiques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, de manera immediata, procedeixi a deixar sense
efecte la suspensió que afecta l'aplicació del Decret 31/2018, de
19 d´octubre, de garantia dels terminis màxims de resposta a
l´atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el
Servei de Salut de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a incrementar el pressupost i el suport a la recerca contra el
càncer de pròstata.

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 5191/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a concessió d'indults a condemnats pel "procés",
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Decisió del Govern
d'Espanya sobre els condemnats pel "procés".

El denominat “judici del procés”, en el qual es jutjaven les
actuacions de diversos polítics i càrrecs en la tardor de 2017
relatives al procediment d'independència impulsat a Catalunya,
va concloure amb la condemna a antics càrrecs de l'executiu
català i del parlament autonòmic per delictes de sedició, units
en alguns casos a un delicte de malversació.

La reacció a aquesta sentència condemnatòria per part del
Govern d'Espanya a través de l'aleshores president del Govern
en funcions, va ser demanar “respecte” per a aquesta resolució
judicial, destacant la labor “independent del Tribunal Suprem
i la seva autonomia, transparència, garanties i professionalitat,
així com el compliment íntegre del contingut d'aquesta, instant
el Govern català a no apartar-se de la Llei i la Constitució”. Es
va destacar igualment el correcte funcionament del Poder
Judicial, així com la necessitat d'acatar la resolució, i es va
insistir  que “no procedeix en absolut parlar d'indults”.

Posteriorment, i al fil dels successos anteriorment recollits,
en els debats celebrats de cara a les eleccions generals de finals
de 2019, el candidat socialista va proposar una reforma del
Codi Penal perquè la convocatòria d'un referèndum il·legal fos
considerada de nou un delicte.

No obstant això, i per contrast, el ministre de Justícia va
manifestar recentment la necessitat “que es vegi amb naturalitat
la decisió del Govern sobre els indults als condemnats pel
procés”.

Aquesta declaració, així com altres manifestacions
emanades dels partits que conformen el Govern de coalició,
semblen indicar un canvi de criteri que pot resultar determinant
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en la decisió que finalment s'adopti en relació amb aquests
indults, amb la finalitat de mantenir i assegurar la majoria en el
Congrés dels Diputats, de la qual formen part partits
independentistes catalans, així com canalitzar la relació amb el
nou govern català, de tall independentista i defensor de la via
unilateral.

Els condemnats, que poden manifestar-se en aquest
procediment de concessió d'indults, han optat en la seva
majoria per no fer-ho; i l'únic que sí ho ha fet no ha expressat
cap mena de penediment ni reconeixement del delicte; sinó que
ha manifestat a través de xarxes socials la seva reivindicació
dels fets i la intenció de repetir-los.

La figura de l'indult no és, doncs, una mesura per
aconseguir fins polítics ni alterar el sentit d'una resolució
judicial; a això s'uneix el fet que no existeix per part dels
condemnats cap mena de penediment o rebuig del fet delictiu
comès.

El mateix Tribunal Suprem, que continua tenint una causa
oberta contra part dels responsables del cop encara sense jutjar,
ha reiterat que és part de l'estratègia del cop a la democràcia
esperar la retirada del 155 i les mesures que aplicació l'Estat de
Dret per seguir amb nous impulsos de ruptura. Això implica un
perill objectiu contra l'ordre constitucional del nostre país i una
amenaça intolerable per als drets i les llibertats de tots els
ciutadans. I molt especialment per als de Catalunya, que ja van
sofrir els excessos arbitraris i il·liberals del Govern el 2017, i
ara veuen que els culpables poden eludir la seva condemna
sense ni tan sols un indici de penediment.

El seu reiterat "ho tornarem a fer" i el pla de govern aprovat
pels partits que dirigeixen els condemnats pel Tribunal Suprem
en el qual es preveu explícitament forçar a l'Estat de Dret a
capitular davant el desafiament separatista, són un clar indici
que aquesta estratègia de reiteració delictiva de la qual ha
vingut advertint el Tribunal Suprem. Tot això, comporta la
inviabilitat democràtica d'indult o cap benefici.

El president del Govern, respecte del tema dels indults, ha
declarat que “la Constitució recull tant el càstig com la
concòrdia" asseverant que "hi ha un temps per al càstig i un
temps per a la concòrdia" i ha recalcat que "prendrà la decisió
per la convivència dels espanyols" en "benefici de la
concòrdia" i que la decisió que prengui “tindrà molt presents
els valors constitucionals de la concòrdia, el diàleg,
l'enteniment, el retrobament i la superació d'una crisi que va
estripar a la societat catalana i espanyola”.

També ha parlat que la “venjança” no és un valor
constitucional. Però, és potser venjança el compliment de les
sentències judicials?, i pot considerar-se diàleg quan l'única
oferta feta des de l'independentisme ha estat continuar amb les
seves pretensions unilaterals, no liberals i amenaçant a
continuar violentant drets fonamentals? La concòrdia és, per
descomptat, important, però només dins del marc de drets i les
llibertats de la Constitució Espanyola, propis d'una democràcia
liberal i un Estat de Dret, que ha de mantenir-se ferm enfront
dels atacs d'aquells que pretenen destruir-ho.

Per tot això, aquest Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que al seu torn insti el Govern d'Espanya a defensar i
garantir la igualtat de tots els espanyols davant la llei i no
concedir indults als polítics del “procés” condemnats pel
Tribunal Suprem per sedició i malversació de fons públics, que
no han donat mostres de penediment i a més han manifestat la
seva intenció de tornar a dur a terme actuacions contràries a la
legalitat, delictes pels quals van ser jutjats i condemnats el
passat octubre de 2019.

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 5192/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a suport al producte
local de la construcció per part de les institucions de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La lluita per fomentar el consum del producte local és una
lluita que ve de molt enrere. Les Illes Balears fa dècades que
importen, a tots els nivells i àmbits, gran part dels productes
que consumeixen. Aquesta és una lluita que ha tengut especial
rellevància al sector agrari, però que va més enllà de la
producció alimentària. Recentment la Comissió d'Economia en
data 24-09-2020 i el Ple en data 18-05-2021 del Parlament de
les Illes Balears han aprovat iniciatives dirigides a donar suport
al producte local de les Illes Balears.

L'article 31 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica estableix que les administracions públiques de les
Illes Balears han de fomentar l’estalvi d’emissions en el procés
constructiu de les edificacions i l’ús de materials de construcció
de baix impacte ambiental, preferentment d’origen local. I
l'article 68 de la mateixa norma legal estableix que en el marc
de la legislació de contractes del sector públic, les
administracions públiques de les Illes Balears, inclosos els seus
ens instrumentals, han de promoure la sostenibilitat energètica
i mediambiental i s'han d’introduir com a criteris de valoració
la inscripció dels licitadors en els registres públics de petjada
de carboni i la reducció o compensació de les seves emissions.
L'article 71 de l'assenyalada Llei 10/2019 afegeix que les
administracions públiques de les Illes Balears han d’incloure en
els plecs de les licitacions destinades a contractes o concessions
d’obra pública la prescripció següent: aquestes edificacions i
instal·lacions han d’incorporar l’ús de materials de construcció
de baix impacte ambiental, preferentment d’origen local.

És evident que dur les mercaderies i els productes de fora
de les Illes Balears, molt sovint de llocs situats a molta
distància, suposa un consum energètic i la immensa majoria de
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les vegades unes emissions contaminants que xoquen amb el
principi de sostenibilitat.

Atès que el Govern de les Illes Balears és promotor
d'importants equipaments, entre els quals destaquen en aquests
moments els escolars, els habitatges de protecció pública i els
innovadors lligats als fons europeus. En aquest sentit, d'acord
amb la disposició addicional setzena de la Llei 5/2018,
d'habitatge. és un objectiu de la política pública d'habitatge
aconseguir que l'administració competent en habitatge disposi
de 5.000 habitatges de titularitat pública, ja que el règim
preferent és de lloguer. Per això mateix, el Govern de les Illes
Balears està licitant i construint promocions d'habitatge.
Entenent que els plecs de les licitacions han d'incidir de forma
més decidida en l'exigència de materials de construcció
(ciment, bloquet, fusta, ferro, formigó, aïllament, paviments,
llambordes, morter, marès...) d'origen local.

En definitiva, l'aposta pel producte local és d'interès públic
no només perquè dinamitza l'economia i l'ocupació de les
Balears, sinó perquè a més es converteix en element
indispensable per evitar emissions contaminants i per avançar
en sostenibilitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta perles
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar en tots els seus plecs de licitació
d'equipaments, edificis o instal·lacions la priorització de la
utilització de materials de construcció d'origen local.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar de forma sistemàtica als plecs de
licitació d'habitatges de protecció pública la utilització com a
requisit o com a millora de materials de construcció d'origen
local.

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11708/19, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cos d'investigadors autonòmics lligat a l'Institut
de Recerca de les Illes.

L’aprovació i el desenvolupament de la Llei de la Ciència
possibilitarà un marc jurídic i normatiu estable per a la política
científica. La finalitat és que pugui servir per a la captació de
talent i d’investigadors d’excel·lència. Per açò, i en aquest
sentit, es crearà la Institució de Recerca de les Illes Balears.

Aleshores, la previsió és posar en marxa la Institució de
Recerca de les Illes Balears -IRIB- la qual publicarà
convocatòries per a la captació d’investigadors.

Palma, 23 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 9576/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per impulsar el control de preus dels
vols.

El Govern com ja ho va fer la passada legislatura, va
continuar treballant per garantir l’estabilitat dels preus dels
bitllets a fi de la modalitat dels ciutadans balears.

S’ha de recordar que el 2018, quan es va aconseguir
l’augment de la bonificació del descompte de residència, la
presidenta Armengol ja va alertar a les companyies que el
Govern Balear ja va alertar a les companyies que el Govern
Balear vigilaria minuciosament la correcta aplicació del
descompte per tal d’evitar la pujada de preus.

Durant els següents mesos, el Govern Balear realitzà un
seguiment constant, i va detectar i denunciar pics de preus a les
tarifes aèries i a la vegada, des de la Direcció General de
Transport Marítim i Aeri, es va expressar tant a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) com la
Direcció General d’Aviació Civil i AiRef, la necessitat
d’estudiar si efectivament es produïa un augment real dels
preus, així com les seves causes.

Fruit d’aquesta demanda es va publicar un primer estudi per
part de la CNMC sobre els efectes de l’increment de la
bonificació del 75% en els vols entre Illes Balears i entre les
illes i la península.

L’informe confirmà que les tarifes dels vols a la península
(dades 2018-2019) es varen incrementar fins a un 40% per als
residents mentre que només havien pujat un 7% per als no
residents, confirmant així les denúncies de distorsió de preus
fetes pel Govern i s’evidenciava que la falta de control sobre
l’aplicació del descompte de residents beneficiava les aerolínies
en lloc dels residents balears.

Els resultats de l’estudi també varen dur al Govern de les
Illes Balears a exigir mitjançant escrits dirigits a organisme
independents de la CNMC i l’AiRef i a la Direcció General
d’Aviació Civil, que s’analitzin amb profunditat les causes i les
possibles solucions per evitar aquestes pujades recurrents de
preus, en tant que no existeixen causes objectives (com per
exemple els preus dels carburants) que ho justifiqui i més quan
afecta als residents i no tant a la resta de ciutadans.

Desgraciadament, l’estat d’alarma i després amb l’entrada
en l’etapa coneguda com a nova normalitat, es va produir una
inestabilitat de les tarifes aèries sense precedents deguda a les
variabilitats de la demanda influïda per les restriccions a la
mobilitat.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=89
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Des del Govern Balear això no obstant, s’han mantingut els
mecanismes de seguiment de l’evolució dels preus i s’ha pogut
constatar que, un cop aixecades algunes de les limitacions de
mobilitat de forma puntual, però recurrent, els preus dels
bitllets aeris han continuat fluctuant.

El Govern és conscient que el sector aeri enfronta la crisi
més gran de la seva història, fruit de l’aturada pràcticament
total dels vols provocada per la pandèmia de la COVID-19.
Aquesta situació obliga ara a les companyies a revisar
constantment la seva activitat amb riscos més alts del normal,
ja que desconeixen com evolucionarà la demanda d’uns
passatgers que encara han de recuperar la confiança de volar.

Addicionalment, les restriccions i les mesures de control de
la mobilitat fluctuen per tal d’enfrontar l’evolució de la
pandèmia a cada una de les comunitats autònomes de l’estat
espanyol, redefinint de forma constant les possibilitats de
viatjar. Tot això defineix un marc de treball realment difícil per
les aerolínies, però no justifica en cap cas les pujades de preus
desorbitades.

En aquest sentit, tot i que les competències sobre el
transport aeri són del Govern i que les directrius europees són
molt estrictes en el referent a la salvaguarda del lliure mercat i
de l’establiment de preus, des del Govern balear s’han dut a
terme diferents iniciatives i reunions per al de denunciar la
problemàtica de l’augment de preus del transport aeri fent
propostes de solució i control.

En aquesta línia, el Govern balear ha treballat de forma
intensa i coordinada amb la Direcció General d’Aviació
General, la CNMC, AirEf, AENA i les companyies aèries per
tal d’impulsar una ràpida i segura recuperació de la
connectivitat al conjunt de les Balears i l’estabilització de
preus.

Amb aquest objectiu d’intentar salvaguardar les connexions
necessàries per garantir una connectivitat acceptable i a preus
correctes per les Balears, s’han dut a terme múltiples reunions
amb la Direcció General d’Aviació Civil per tal de garantir el
compliment de les condicions de la OSP interilles i
Menorca-Madrid, així com reclamar més freqüències i millors
horaris en la resta de connexions.

Aquests punts també s’han reclamat d’una forma vehement
durant la celebració de les darreres reunions amb el Ministeri
de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana durant les quals, des
del Govern es va proposar la creació d’altres OSP des dels
aeroports de Balears amb ciutats importants de l’estat com a
mesura d’estabilització dels preus.

Posteriorment, des de la Direcció General de Transport
Marítim i Aeri, fruit de treballs interns i consultat amb altres
especialistes del sector es va definir un nou model proposat pel
Govern Balear, un sistema híbrid que estableix una tarifa de
referència, però imposa a la vegada, una limitació als preus
màxims per tal de controlar i evitar les possibles puntes de
preus, serà testat en la connexió Menorca-Barcelona per tal
d’analitzar la seva viabilitat i servir de model per altres rutes.

Amb aquest propòsit s’han realitzat diferents escrits i
reunions amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana defensant la idea que l’establiment d’una tarifa màxima

permetria que les companyies aèries desenvoluparen la seva
política comercial de forma lliure, tot assegurant que els preus
no es veurien matemàticament distorsionats per determinats
pics de demanda. Aquest concepte també ha estat exposat a la
Secretaria General de Transports i Mobilitat, M. José Rallo, en
les darreres reunions mantingudes al respecte.

Actualment, aquesta mesura ha estat avaluada molt
positivament per la Direcció General d’Aviació Civil que l’ha
feta seva. Partint de les nostres propostes estan elaborant una
proposta que tindrà el caràcter de prova pilot en l’àmbit estatal
com a sistema de control de preus i que es testarà en la ruta
Menorca-Barcelona i en una altra connexió entre les Illes
Canàries i la península.

Per altra banda, també cal destacar que finalment, el Govern
central va donar compliment a la proposta sol·licitada pel
Govern balear, en el sentit d’obligar a les companyies i
comercialitzadores de bitllets aeris a modificar el procés de
compra a fi que el requeriment de la condició de resident no es
produís fins a la finalització de la reserva.

Aquesta mesura es va dissenyar per tal d’evitar males praxis
per part de les companyies aèries a l’hora de discriminar els
passatgers residents dels no residents.

Palma, 23 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 11390/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a casal d'associacions d'immigrants
gestionat per la DG de serveis Socials de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports.

Relació d’entitats inscrites al Casal amb dret d’ús a data de
febrer de 2021:

Residents (ús de despatxos).
Asociación Amigos de los Pueblos Eslavos G57071516
Asociación de los búlgaros en Mallorca
“Svetí Svetí Kiril y Metodii” G57547291
Asociación Cultural Ecuatoriana 
Iberoamericana G57709214
Asociación Cultural rusa Liubava en 
Illes Balears G57624116
Coordinadora de ONG-D a les Illes 
Balears (CONGDIB) V57043614
Fundación agricultores solidarios G62551254
Casa Portuguesa-Asociación Cultural 
y Recreativa de ciudadanos portugueses 
y Amigos de Portugal G57812281
Asociación de los inmigrantes senegaleses 
a Baleares (AISE-YAPO) G07649106
Asociación amigos de Venezuela y 
Baleares (AVEB) G57407769
Asociación de ucranianos de 
Mallorca-Familia Ucraniana G57881609
Asociación de la iniciativa G57642647
Asociación de amigos de Mali en las 
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Illes Balears G57183162
Asociación Everlyne Shikuku G16512162
Federación de Asociaciones de 
inmigrantes de Iberoamérica (FADI) G57887299
Centre d’estudis rurals i agricultura 
internacional (CERAI) G96284971
Refugiados Bienvenidos España-
Delegación Illes Balears G56043565
Asociación república oriental
del Uruguay G16582967
Rosa de Bulgaria G57870628
Asociación de Malienses en 
Baleares G57314346
Asociación de inmigrantes 
contrafarsa G57648818
Abia State Association G625451527

No residents (ús de sales)
Fundació Somiadors solidaris G57698136
Fòrum social de Mallorca/
Assemblea de moviments socials
de Mallorca (AMS) G57231466
Asociación Djiguya-ayuda Mali G57443020
Asociación cultural Sikanan G57627085
Asociación artística y cultural 2
Thakhi-runa G57478521
Associació Escola en pau G57133001
Asociación de nigerianos en 
Baleares (ANIIB) G57678856
Asociación Paz con dignidad G81375479
Asociación Candela Proyectos 
Solidarios G57350555
Federación europea de asociaciones 
argelinas V57476517
Asociación de argelinos inmigrantes 
en las Illes Balears G57050452
Asociación família y Sociedad G57244915
Asociación Mali Sikasso a Balears G57574725
Asociación Balearicus G57599839
Nigeria Football Association 
(flamingos) G57506487
Asociación Deportiva y Social 
de la liga independiente de 
Baleares G57561094
Asociación mallorquina de acción 
social (AMAS) G57469470
Asociación LALÉ, LALÉ G66174723
Treball solidari G57040404
Asociación cultural Illariq 
Perú-Baleares G57471542
Asociación BO.CES-Bolivia 
Centro Social G57640799
Fundación Vicente Ferrer G09326745
Associació Avanç Filmacions 
Educatives G57086522

Reglament de regulació del Casal.

Ordre del conseller de Presidència de 15 de gener de 2013 per
la qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament
del Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD (BOIB núm.
19, de 7 de febrer de 2013).

Article 1
Objecte 

Aquest article té per objecte regular l’organització i el
funcionament del Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD,
ubicat al carrer d’Eusebi Estada, núm. 48, de Palma.

Article 2
El Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD

El Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD (en
endavant, el Casal) és un espai de trobada, que es posa al servei
de les associacions d’immigrants i les entitats socials dedicades
a la cooperació internacional per al desenvolupament i la
sensibilització ciutadana, per tal de facilitar-los l’acompliment
de les seves funcions i tasques. Així mateix, els particulars que
ho desitgin, poden fer ús dels ordinadors del vestíbul del Casal,
d’acord amb l’establert a l’article 8.2 d’aquest Reglament.

Article 3
Entitats usuàries

1. Poden ser entitats usuàries del Casal:
a) Les entitats associatives representatives dels interessos

de les persones immigrades residents a les Illes Balears (en
endavant, associacions d’immigrants) que compleixen els
requisits de l’article 4 d’aquest Reglament.

b) Les entitats socials sense ànim de lucre (en endavant,
ONGD) que compleixen els requisits de l’article 4 d’aquest
Reglament.

c) Els consolats itinerants.

2. Les entitats previstes en les lletres a) i b) de l’apartat
anterior, segons l’ús que facin del Casal, es classifiquen en:

a) Residents: entitats que no tenen seu social a Mallorca
per desenvolupar la seva tasca. Les entitats residents poden
gaudir, a més dels serveis i les instal·lacions comunes del
Casal, de la utilització privativa o compartida dels despatxos
existents.

b) No residents: entitats que sí disposen de seu social a
Mallorca per desenvolupar la seva tasca. Aquestes entitats
tenen dret a gaudir dels serveis i les instal·lacions comunes,
llevat de l’ús dels despatxos, que queda reservat a les entitats
residents.

Article 4
Requisits per adquirir la condició d’entitats usuària

1. Per adquirir la condició d’entitat usuària del Casal, tant
resident com no resident, els interessats han de presentar a la
Direcció General, amb caràcter previ, la documentació següent:

a. Sol·licitud d’alta com a entitat usuària del Casal, segons
el model facilitat per la Direcció General de Cooperació i
Immigració.

En la sol·licitud s’ha de fer constar el coneixement
d’aquest Reglament i dels drets i deures que se’n deriven.
Addicionalment, en el cas d’entitats residents, s’ha de fer
constar que l’entitat no disposa de seu social a les Illes
Balears per desenvolupar la seva tasca i s’han d’indicar els
dies i els horaris en què sol·liciten l’ús dels despatxos. Les
sol·licituds han d’estar signades per la persona que
representa legalment l’entitat.
b. Respecte de la persona que la representa legalment
l’entitat i que signa la sol·licitud, s’ha de presentar:
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Còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat de
la persona que la representa legalment.

c. Còpia acarada dels estatus de l’entitat.
En el cas de les ONGD, els estatuts han de recollir, de
forma expressa, que entre els seus fins o com a objecte es
duen a terme activitats relacionades amb les valors i les
finalitats de la cooperació internacional per al
desenvolupament i la sensibilització ciutadana, que tenen
entre ells. En el cas de les associacions d’immigrants, els
estatuts han de recollir, de forma expressa, seus fins o com
a objecte principal l’atenció a la població immigrada.
d. Còpia acarada de la inscripció en el registre
corresponent. Les entitats han de tenir una antiguitat
mínima de dos anys des de la data de la sol·licitud d’alta en
el registre.
e. Una memòria tècnica que acrediti les activitats
desenvolupades en els darrers dos anys. En el cas que
s’hagi utilitzat material de divulgació, s’ha d’adjuntar la
còpia d’aquest material, i també de les fonts de verificació
oportunes. Durant aquest període de dos anys, comptadors
des de la data de la sol·licitud d’alta, les entitats han
d’haver dut a terme algun tipus d’activitat en matèria de
cooperació internacional per al desenvolupament, de
sensibilització o d’atenció a població immigrant.

2. Excepcionalment i per motius justificats d’interès públic, la
Direcció General d’Immigració i Cooperació pot eximir del
requisit de dos anys d’antiguitat i del requisit d’haver efectuat
algun tipus d’activitat en els darrers dos anys, expressats en els
apartats 1 d) i e) de l’apartat anterior.

3. Pel que fa als consolats itinerants, és suficient que presentin
un escrit adreçat al director o directora general de Cooperació
i Immigració en què facin constar les dates en què han de fer
servir el Casal.

4. La Direcció General pot fer ús de la informació de què
disposi sobre les activitats dutes a terme per les entitats
sol·licitants.

5. En el cas que l’entitat no presenti tota la documentació o
que aquesta sigui incompleta en el moment de fer la sol·licitud,
la Direcció General l’ha de requerir perquè presenti la
documentació que falti o esmeni la sol·licitud inicial, en un
termini màxim de deu dies a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació, amb indicació que si no ha fa es
considerarà que desisteix de la seva petició.

6. La Direcció General de Cooperació i Immigració ha de
comunicar per escrit a les entitats sol·licitants l’admissió com
a usuàries del Casal o, si escau, la denegació motivada. El
termini màxim per resoldre i notificar és d’un mes,
transcorregut el qual s’ha d’entendre desestimada la sol·licitud.

Article 5
Drets i deures de les entitats usuàries del Casal

1. Les entitats no residents tenen dret a gaudir dels serveis i les
instal·lacions comunes, llevat de l’ús dels despatxos, que queda
reservat a les entitats residents.

2. Les entitats residents poden gaudir, a més dels serveis i les
instal·lacions comunes del Casal, de la utilització privativa o
compartida d’un dels despatxos existents.

3. Les entitat usuàries estan obligades a:
a. Comunicar qualsevol modificació dels seus estatuts o
dels requisits que donen dret a ser entitat usuària del Casal,
com també la dissolució de l’entitat.
b. Comunicar qualsevol canvi en la representació legal de
l’entitat.
c. Fer un ús adequat de les instal·lacions, dels serveis i
dels mitjans del Casal, i col·laborar a mantenir-los.
d. Observar les normes de convivència i respecte mutu
dins el centre i amb la resta d’entitats usuàries.
e. Assabentar la persona encarregada del Casal de les
anomalies o irregularitats que s’observin en el centre.
f. Informar i fer complir als seus membres o associats les
normes generals d’ús de les instal·lacions del Casal.
g. No fer un ús particular o privat dels mitjans a la seva
disposició i dur a terme al Casal només les activitats
directament relacionades amb cooperació internacional per
al desenvolupament, sensibilització ciutadana o atenció a la
població immigrant.
h. En el cas de les entitats residents, dur a terme, dins l’any
natural, com a mínim una activitat en matèria de cooperació
internacional per al desenvolupament, de sensibilització
ciutadana o d’atenció a la població immigrant al Casal
(exposicions,  conferències, presentació de projectes, etc.)
amb la intenció de dinamitzar el Casal i convertir-lo en un
espai real d’integració i d’intercanvi cultural i en el cas de
les entitats residents, presentar durant la primera quinzena
del mes de desembre una memòria d’activitats de les
accions que s’hagin dut a terme durant l’any en matèria de
cooperació internacional per al desenvolupament, de
sensibilització ciutadana o d’atenció a la població
immigrant.
i. Complir el que estipulen aquest Reglament i les normes
d’ús que el despleguen.

Article 
Pèrdua de la condició d’entitat usuària

1. Pèrdua de la condició d’entitat usuària es produeix per les
circumstàncies següents:

a) Baixa voluntària.
b) Incompliment reiterat de les normes establertes en

aquest Reglament.
c) Dissolució de l’entitat.
d) Pèrdua d’alguna de les condicions que van donar dret a

la condició d’entitat usuària.
e) Ús privat o personal reiterat dels serveis del Casal.

2. La Direcció General de Cooperació i Immigració ha de
notificar a l’entitat usuària l’inici del procediment de pèrdua de
condició d’entitat usuària, i també els motius pels quals s’inicia,
i donar-li un termini de quinze dies per tal que al·legui o aporti
la documentació que cregui oportuna. El director o la directora
general de Cooperació i Immigració és l’òrgan competent per
iniciar i resoldre aquest procediment.

3. La condició d’entitat usuària no es pot recuperar en el casos
descrits en les lletres b) i e) de l’apartat anterior. En la resta de
casos, es pot recuperar la condició d’entitat usuària presentant
una nova sol·licitud juntament amb l’acreditació dels requisits
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per ser entitat usuària establerts en l’article 4 d’aquest
Reglament.

Article 7
Drets i deures de les persones usuàries

1. Les persones usuàries poden gaudir dels serveis i les
instal·lacions del Casal, amb els drets reconeguts per les lleis
i, especialment, els següents:

a) Dret a la no discriminació en el tractament per raó de
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.

b) Dret a rebre un tractament adequat per part del personal
del Casal.

c) Dret de queixa, exercit mitjançant fulls de reclamació,
que hi ha d’haver a disposició de les persones usuàries.

d) Dret a fer ús de les instal·lacions del Casal d’acord amb
les normes de funcionament que s’estableixen en aquest
Reglament.

e) Dret a presentar les idees i els suggeriments que
considerin oportuns per a un funcionament millor del Casal.

2. Les persones usuàries del Casal estan obligades a:
a) Conèixer i complir aquest Reglament i totes les

instruccions que dicti la Direcció General de Cooperació i
Immigració per al bon funcionament del Casal.

b) Fer un ús adequat d’instal·lacions, serveis i mitjans del
Casal, i col·laborar en el seu manteniment. En concret: s’han de
deixar els espais endreçats i nets després d’usar-los. 
No es poden fer adaptacions en l’estructura (forats a parets o
d’altres) ni alterar l’estat dels béns mobles o immobles que es
trobin a la instal·lació. No es poden posar cartells o propaganda
llevat dels taulers col·locats a aquest efecte.

Queda prohibit consumir-hi substàncies psicotròpiques,
fumar-hi i introduir-hi begudes alcohòliques i aliments. També
queda prohibit introduir-hi animals.

Es prohibeix l’entrada a persones que presentin signes
d’estar sota els efectes de l’alcohol i altres drogues.

c) Guardar les normes de convivència i respecte mutu dins
el Casal.

d) Assabentar l’entitat gestora del Casal o la Direcció
General de les anomalies o irregularitats que s’observin en el
centre.

Article 8
Normes generals d’ús de les instal·lacions; equipament i serveis
del Casal

8.1. Despatxos del Casal
8.1.1. Ocupació de despatxos del Casal

a) Només les entitats residents, definides en l’article 3.2
d’aquest a) a) Reglament, tenen dret a la utilització privativa o
compartida d’uns dels despatxos existents, d’acord amb les
normes i condicions d’aquest Reglament.

b) La utilització dels despatxos és un dret exclusiu dels
usuaris que tenen reconeguda aquesta condició, per la qual cosa
queda prohibida la cessió de l’ús dels despatxos a uns altres
usuaris dels autoritzats per la Direcció General.

c) La utilització dels despatxos és d’un màxim de quatre
hores setmanals.

Extraordinàriament, i sempre que així ho autoritzi la
Direcció General, es pot ampliar la durada d’utilització dels
despatxos en funció dels espais que hi hagi d’acord amb la
planificació de l’ocupació dels despatxos.

d) S’ha de dur un control d’assistència de manera que si
una entitat no fa ús del despatx que té assignat durant un
període d’un mes, sense justificació prèvia, perdrà el dret a
utilitzar-lo i passarà a una altra entitat que estigui a la llista
d’espera.

e) L’adjudicació de despatxos es fa, atesa la disponibilitat
de les instal·lacions del Casal i de les sol·licituds existents,
d’acord amb els criteris següents:

1. Ordre de data de formalització de la sol·licitud
degudament emplenada.
2. Nombre de socis i sòcies.
3. Antiguitat de la constitució de l’entitat.
4. Activitat dutes a terme per l’entitat els darrers dos anys
en matèria de cooperació internacional per al
desenvolupament, de sensibilització ciutadana o d’atenció
a la població immigrant.

8.1.2. Ordinadors dels despatxos
a) Les entitats que tenen dret a emprar els despatxos no

poden deixar guardada cap informació o documentació als
ordinadors. Si hi ha qualsevol tipus d’informació en els
ordinadors ha de ser eliminada per la persona encarregada del
Casal.

b) Es prohibeix la utilització o la instal·lació de programes
que no hagi previst o autoritzat, prèviament, la Direcció
General de Cooperació i Immigració.

c) La Direcció General de Cooperació i Immigració pot
establir les restriccions d’accés al contingut de pàgines web que
consideri oportunes, com per exemple pàgines web amb
contingut pornogràfic, racista, violent o qualsevol altre que
atemptin contra les drets fonamentals de les persones.

8.1.3. Materials dels usuaris en els despatxos del Casal
a) Queda prohibida la conservació de qualsevol tipus de

material dels usuaris fora dels armaris del Casal, tant dins com
fora dels despatxos.

b) Les entitats que vulguin conservar algun tipus de
material al Casal han de demanar permís a la personal
encarregada del Casal, el qual concedirà o no aquesta petició en
funció de l’espai lliure dels armaris.

c) Queda prohibit deixar diners o documentació a les
instal·lacions del Casal.

8.2. Ordinadors d’ús comú del vestíbul
a) Els particulars que vulguin fer ús dels ordinadors del

vestíbul del Casal han de facilitar a la persona encarregada del
Casal les dades següents:

Nom i llinatges de la persona interessada.
Número de NIE o document d’identitat.
Nacionalitat.
Motiu pel qual necessita fer ús de l’ordinador.
b) Els usuaris poden utilitzar l’ordinador durant un període

de 30 minuts. Aquest termini únicament es pot veure superat
quan no hi hagi cap altra persona esperant l’ús d’un ordinador.

c) Es prohibeix la utilització o la instal·lació de programes
que ho hagi previst o autoritzat, prèviament, la Direcció
General de Cooperació i Immigració.

d) La Direcció General de Cooperació i Immigració pot
establir les restriccions d’accés al contingut de pàgines web que
consideri oportunes, com per exemple pàgines web amb
contingut pornogràfic, racista, violent o qualsevol altre que
atemptin contra els drets fonamentals de les persones.
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8.3. Servei de reprografia
a) Les entitats d’immigrants i ONGD que tinguin al

condició d’usuària del Casal poden fer servir la fotocopiadora
del Casal, però han der  fer ús del seu propi material. La
Direcció General no facilitarà a les entitats paper per fer les
fotocòpies.

b) El servei de reprografia només es pot utilitzar per a
activitats relacionades amb l’àmbit de cooperació internacional
per al desenvolupament, de sensibilització ciutadana o
d’atenció a població immigrant. No es pot utilitzar per a fins
particulars.

c) No es donarà servei de reprografia als particulars.

8.4. Anuncis, avisos i propaganda al Casal
Tots els anuncis, els avisos i la propaganda que les

associacions d’immigrants i ONGD necessitin penjar al Casal
s’han de posar als taulers d’anuncis destinats a aquest efecte i
queda prohibida la col·locació de qualsevol anunci, avís o
propaganda a parets, finestres, portes o qualsevol altre lloc
diferent del tauler d’anuncis.

8.5. Servei de préstec de material audiovisual
a) Per al préstec del material audiovisual, les entitats

usuàries del Casal han de presentar una sol·licitud per escrit
amb una antelació mínima d’una setmana. Aquesta sol·licitud
es contestarà per escrit i reflectirà si es concedeix o no, i en
quines condicions es concedeix, en el cas que sigui possible.

b) Tot el material de préstec cedit a una entitat usuària del
Casal ha d’estar vinculat a activitats relacionades amb l’àmbit
de cooperació internacional per al desenvolupament, de
sensibilització ciutadana o d’atenció a la població immigrant.
Si el material té un maneig complicat, serà un requisit per
fer-ne ús ser una persona autoritzada.

c) Les entitats prestatàries són responsable dels
desperfectes que el material hagi pogut patir per un mal ús o
una actuació negligent durant el termini de préstec, per al qual
cosa també s’han de fer responsables de les despeses
econòmiques que siguin necessàries per arreglar-lo. Quant
l’entitat torni el material, un tècnic o tècnica responsable de la
Direcció General de Cooperació i Immigració sempre en farà
una revisió per assegurar-ne el bon funcionament.

d) En la difusió de l’esdeveniment, ha de constar que la
Direcció General de Cooperació i Immigració dona suport a
l’activitat programada.

8.6. Servei telefònic
a) Les entitats usuàries del Casal, residents i no residents,

poden utilitzar el servei telefònic.
b) Queden prohibides les telefonades de tipus particular,

les telefonades internacionals, a línies 803, 806 i 807 i a
qualsevol altre número de tarificació especial.

c) No es donarà servei telefònic als particulars.

8.7. Utilització de la Sala de Juntes i la Sala d’Actes
a) Pel que fa a la utilització de la Sala de Juntes i la Sala

d’Actes, serà necessària l’autorització prèvia de la Direcció
General de Cooperació i Immigració, d’acord amb la
planificació de l’ocupació d’aquests espais.

b) No es pot fer ús d’aquestes sales si no s’han reservat i
autoritzat prèviament.

c) La sol·licitud de reserva de la Sala de Juntes o de la Sala
d’Actes s’ha de fer amb una antelació mínima de dos dies i en
la sol·licitud s’ha de fer constar el motiu pel qual se sol·licita
l’ús de les sales.

d) La Conselleria de Presidència té preferència en la
utilització de la Sala de Juntes i la Sala d’Actes sobre qualsevol
altra entitat.

e) Les entitats usuàries podran repercutir en els assistents
les despeses que els pugui suposar la realització de l’activitat
duta a terme a les sales, sempre que no hi hagi ànim de lucre,
amb l’únic objectiu de costejar les despeses de realització de
l’activitat.

f) No s’autoritzarà les entitats usuàries per a la realització
de cap acte polític a les sales.

g) El personal de la Direcció General i de l’entitat gestora
del Casal està facultat per supervisar les activitats dutes a terme
per les entitats usuàries a la Sala de Juntes i a la Sala d’Actes.

8.8. Consolats itinerants
a) Els consolats itinerants poden desenvolupar les funcions

que són pròpies a les instal·lacions del Casal, únicament els
divendres i dissabtes, amb l’autorització prèvia de la Direcció
General de Cooperació i Immigració i durant l’horari que tenen
establert.

b) Queda prohibit que deixin doblers o documentació a les
instal·lacions del Casal.

8.9. Eleccions generals
No es poden utilitzar les instal·lacions del Casal a l’efecte

de dur a terme eleccions generals oficials de qualsevol país.

Article 9 
Horaris

1. Correspon a la Direcció General de Cooperació i
Immigració fixar l’horari d’obertura al públic, que s’ha
d’exposar en el tauler d’anuncis al Casal.

2. En cas d’activitats especials, es pot determinar un horari
alternatiu sempre que es tracti d’activitats programades
prèviament i que disposin de l’autorització de la Direcció
General de Cooperació i Immigració, sol·licitada amb deu dies
hàbils d’antelació a la data de realització de l’activitat.

Article 10
Règim de responsabilitats

1. Ni la Direcció General ni l’entitat gestora del Casal no es
faran càrrec de les pèrdues o els robatoris que puguin sofrir els
usuaris del Casal.

2. Les entitats usuàries s’han de fer càrrec de les despeses de
reposició o reparació que produeixin desperfectes en els
materials, els equipaments o les instal·lacions, com a
conseqüència d’un mal ús o un ús negligent.

3. No es rebrà ni es custodirà la correspondència postal a nom
de les entitats usuàries. Ni la Direcció General ni l’entitat
gestora del Casal no es faran càrrec de la correspondència a
nom de les entitats usuàries que pugui arribar al Casal.

Entitat de gestió el Casal
Contracte: 2016/4844
Entitat: Estudi 6 Gestió Socioeducativa S.L.
CIF: B07526007



BOPIB núm. 104 - 4 de juny de 2021 5967

Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 14421/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a expedients oberts i tramitats de
reintegrament i sancionadors corresponents a prestacions
de drets subjectius: renda d'emancipació, complement de
rendes a les pensions no contributives, renda social
garantida.

Respecte dels expedients de Renda Social Garantida:
• Expedients tramitats i finalitzats 2019 = 210 per import de

727.048,74€
• Expedients tramitats i finalitzats 2020 = 217 per import de

828.483,37€

Respecte del nombre de fallits o impossibilitat de
cobrament no tenim dades concretes atès que es passa a la via
executiva i és la recaptació de tributs qui fa les gestions pel seu
cobrament.

Respecte de la renda d’emancipació no s’han efectuats
reintegraments.

Palma, 27 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 14772/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Comissió contra la violència a
l'esport (1).

En relació amb la Comissió contra la violència a l’esport,
s’ha reunit en dues ocasions:
• Abril 2019 (adjuntam acta de la sessió)
• Febrer 2020 (adjuntam convocatòria de la sessió, ja que

l’acta fins que no es torni a reunir la comissió no
s’aprovarà).

Adjuntam l’esborrany del protocol d’acció i del protocol
d’actuació elaborat.
Es pot consultar tota la informació a: 
https://www.caib.es/sites/contraviolencia/ca/inici/?campa=yes

Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 15650 a 15652/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a queixes sobre
l'exigència del certificat de residències per part d'alguna

companyia aèria a l'hora d'embarcar, tramitació
d'expedients sancionadors a alguna companyia aèria per
exigir el certificat de residència a l'embarcament i a
exigència del certificat de residència per embarcar.

Els certificats de residència es poden sol·licitar per les
navilieres i aerolínies per acreditar la residència, a fi d’aplicar
el descompte del 75% en els bitllets dels transports aeri i
marítim, d’acord amb el Reial Decret 1316/2001, de 30 de
novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels
serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a
les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les
ciutats de Ceuta i Melilla.

El descompte que assumeix l’Estat, i que es regula en el
Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, conté en el seu
article 3 l’acreditació de la condició de resident per obtenir el
descompte.

Tot i que el Ministeri de Foment/Transport va habilitar en
el seu moment un llistat informatitzat de les persones residents
que tenen dret al descompte, que poden utilitzar les empreses
transportistes per comprovar la condició de residents dels
passatgers, en el moment de les reserves dels viatges. La qual
cosa facilita l’acreditació de la condició als passatgers
residents, que no han d’aportar el certificat de resident en cada
reserva que facin. No obstant això hi ha alguns casos
excepcionals en què podem no figurar en aquest cens, ja sigui
per error, o, perquè ens hem empadronat recentment i el nostre
Ajuntament encara no ha comunicat les nostres dades a
l’esmentat cens, etc. En aquests casos, les empreses poden
demanar-nos que acreditem la condició de residents aportant el
certificat de residència.

A l’article 4 de Reial Decret 1316/2001, es regulen els
òrgans competents per gestionar el descompte i per al seu
control: direccions generals de la Marina Mercant i d’Aviació
Civil, del Ministeri de Transports.

Per tant, la intervenció de la Direcció General de Consum
davant anomalies en l’aplicació d’aquest descompte i/o
l’acreditació de la condició de resident, es limita a la recepció
de reclamacions contra les empreses que realitzen aquest
transport i la remissió a l’organisme competent, encara que a la
majoria de reclamacions que rebem fem una mediació amb la
intenció que les parts arribin a un acord. Però si no és posen
d’acord no tenim competència per a sancionar els
incompliments en aquesta matèria.

D’aquí que no haguem fet actuacions inspectores ni
sancionadores davant anomalies en l’aplicació del descompte
de resident, per no ser una matèria de la nostra competència.

Des del 01/01/20 a dia 22/04/21 hem rebut 15 reclamacions
per aquest motiu. D’aquestes 15,5 estan en tràmit. Un cop
finalitzada la mediació, si es considera pertinent, es remet
l’expedient al Ministeri de Transports, al ser l’òrgan competent.
Com ja hem dit, la Direcció General de Consum no ha iniciat
expedient sancionador per aquest motiu, atès que no som
competents.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=27
http://xip.parlamentib.es/frge-202104694-1
http://xip.parlamentib.es/frge-202104694-2
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-074.pdf#page=17
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 15962/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols imesures del Govern
davant les trobades esportives ajornades per situació
COVID a la lliga regional.

En el cas de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, no es
va preveure aquesta mesura. En qualsevol cas es pot trobar tota
la informació relativa a la pràctica esportiva atesa la situació
actual de pandèmia actualitzada a la següent adreça electrònica:

https://www.caib.es/sites/valorsesport/ca/covid-19/?tipo=alfa

Les federacions segueixen cadascuna els seu protocol
federatiu aprovat per la comissió tècnica de Salut/Esports per
la situació COVID.

Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 17984/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a persones arribades a les Illes
Balears en situació administrativa irregular i acollides a
serveis i centres gestionats pel Govern.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports no convenia i
concerta atenció a les persones immigrades. És competència de
l’Administració General de l’Estat. La Conselleria d’Afers
Socials i Esports cedeix dos albergs per atenció a persones
refugiades.

D’altra banda, per a les persones que arriben en pastera
tampoc mantenim cap concert ni conveni per a l’atenció a
centres residencials.

Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1959/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció a pacients amb
malalties minoritàries (denominades malalties "rares")
amb motiu de la pandèmia COVID-19 a les Illes Balears.

És del tot evident que els efectes s’han produït sobre tot
tipus de població, que l’atenció a la patologia relacionada amb
SARS-CoV-2 i tots els canvis que ha estat necessari adoptar a
causa de les restriccions sanitàries, canvis de circuits, etc., han
afectat l’atenció a patologies no relacionades amb aquesta
malaltia, i que aquest efecte s’ha produït sobre l’activitat
quirúrgica, l’activitat de consultes i gabinets, l’assistència en
hospitalització, etc.

És a dir, l’afectació a pacients amb patologies no
relacionades amb SARS-CoV-2 és general i no es limita ni
afecta específicament a les persones amb malalties rares.

Pel que fa al nombre de persones amb malalties rares
pendents d’una primera visita, és difícil de discernir quantes de
les persones que es troben en llista d’espera pertanyen a aquest
grup, ja que, al tractar específicament de primeres visites a
causa que en els hospitals que no són referent de malalties
minoritàries:

1. La codificació d’un diagnòstic compatible no està
sempre en la seva història de salut.
2. Al tractar-se d’un pacient derivat a una primera visita
especialitzada a un altre hospital, el centre receptor no
disposarà d’aquesta informació, ja que tampoc tenim
informació sobre el motiu de petició o el diagnòstic previ
de moltes d’aquestes peticions de visita (al no disposar
d’una altra opció de revisió de la derivació que no sigui en
paper); per tenir aquesta dada caldria revisar totes les
peticions de consulta primera, en paper, disposant
únicament de les dades que s’hi hagin pogut reflectir.

En relació amb les segones visites, cal tenir en compte que
el nombre de codis de malalties rares incloses en l’informe
“Registre poblacional de malalties rares de les Illes Balears”
del 2016 era de 373, amb 8.661 casos a Mallorca, la qual cosa
representava un 0,99% de la població (99,70 casos per 10.000
habitants). Però hi ha un gran nombre de malalties minoritàries
sense diagnòstic, de manera que tampoc podem tenir aquesta
dada.

Tampoc no hi ha dades específiques sobre quins pacients
dels que es troben en llista d’espera quirúrgica, per exemple,
són tributaris d’intervenció directament per una patologia
inclosa en grup de malalties rares. Tant en aquest cas com en el
de les consultes, d’altra banda, el motiu de consulta o
d’intervenció no té perquè coincidir amb el diagnòstic de
malaltia rara, i poden coincidir amb motius de consulta o
patologies quirúrgiques no relacionades.

En resum, al no disposar de dades específiques, és
complicat donar xifres exactes de tots els hospitals.

A l’Hospital Universitari de Son Espases, hospital de
referència en la comunitat autònoma, al Servei de Pediatria de
l’Hospital Universitari de Son Espases no hi ha primeres
consultes pendents de citar i tampoc nens pendents de citar a
bústia a curt termini. I en el Servei de Medicina
Interna-Malalties Minoritàries d’Adults, els pacients amb
Malalties Minoritàries que es controlen en consultes externes,
segueixen rebent tractament habitual durant la pandèmia
COVID-19.

A l’inici del confinament les consultes van ser telemàtiques,
però tan aviat com es va poder en maig-juny/20, van tornar a
ser presencials.

No s’ha deixat d’atendre cap pacient prioritari ni urgent.

No hi ha llista d’espera per a primeres visites a consultes
externes de Medicina Interna-Minoritàries d’adults, ni per a
tractaments ni visites de seguiment a data de 31 de gener de
2021.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=38
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Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2449/21, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a millores de la unitat bàsica de salut del
Port de Pollença.

En data 5 d’abril de 2021, es va mantenir una reunió al
Servei de Salut amb el batle de Pollença on es va tractar la
reforma i ampliació de la UBS Port de Pollença, reiterant la
predisposició de l’ajuntament de cedir l’immoble per poder dur
a terme les actuacions necessàries.

Tal i com es va posar de manifest a l’esmentada reunió, la
voluntat del Servei de Salut és dur a terme les reformes per
millorar i optimitzar la UBS Port de Pollença. 

En aquest sentit la Direcció Assistencial del Servei de Salut
està analitzant una proposta de distribució per a la seva
validació.

Tot d’una que es formalitzi la cessió de l’immoble i es
validi la proposta de reforma i ampliació per la Direcció
Assistencial, es podrà contractar la redacció del projecte i
direcció facultativa de les obres de reforma i ampliació de la
UBS per poder licitar a continuació les obres esmentades.

Palma, 6 de maig de 2021
La conselleria de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2500/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a disponibilitat dels doblers
acumulats pel consorci de places turístiques.

El consorci de Borsa de Places té actualment
27.668.506,44€, dels quals 5.600.000€ estan disponibles per a
noves convocatòries.

Palma, 6 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 2699 a 2703/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a OSP Menorca-Barcelona
(1 a 5).

El passat mes de gener de 2021, el Govern de les Illes
Balears va presentar públicament les condicions per a la
creació d’una OSP per la ruta entre Maó i Barcelona que
havien estat elevades al Ministeri de Transport, Mobilitat i

Agenda Urbana. La proposició, un sistema híbrid que conjuga
una tarifa de referència amb la possibilitat d’aplicar tarifes
flexibles, va ser proposta com una experiència pilot per tal
d’analitzar les bondats d’aquest nou sistema.

Aquesta mesura té com a objectiu prioritari protegir als
usuaris de la pujada constant de preus, però també, és una
proposta que pretén evitar les tarifes abusives en moments
d’alta demanda o en compres sense molta antelació, així com
afavorir la competitivitat econòmica de Menorca amb una
ciutat essencial com Barcelona garantint unes freqüències
mínimes durant la temporada d’hivern.

La normativa europea preveu la figura de les OSP com a
eina que permet aconseguir la cohesió territorial dins els estats
membres en les rutes aèries a les quals no es pot garantir una
adequada mobilitat dels ciutadans ja sigui per problemes de
disponibilitat com de preu.

Tot i això, és important recordar que les OSP són una
excepció al règim general del lliure mercat i que només
s’imposen per tal de garantir una prestació mínima de serveis
aeris regulars que compleixin amb determinats requisits en
matèria de continuïtat, regularitat de preus o capacitats
mínimes. Unes condicions que les companyies aèries no
assumirien si només tinguessin en compte el seu interès
comercial.

Després de diverses reunions amb el govern estatal, amb
institucions locals i representants socials, com el Cercle
d’economia de Menorca, i un cop realitzat un estudi sobre les
característiques de la ruta que uneix Barcelona i Menorca, el
Govern Balear ha proposat la creació d’una OSP en obert amb
les següents característiques:
• Temporalitat anual amb les següents especificacions:

• Hivern: des de finals d’octubre a finals de març se
sol·liciten limitacions de preu i requisits mínim de
freqüències i seients.

• Estiu: des de finals de març a finals d’octubre, es
proposen només limitacions de preu, ja que el mercat de
forma natural augmentarà l’oferta amb l’entrada de
diversos operadors.

• Establiment d’una tarifa de referència de 60€ + taxes per
trajecte (15€ + taxes per als residents) durant tot l’any. Es
proposta aquesta quantitat donat que la tarifa mitjana de la
ruta BCN-MAH, entre el 2016 i 2019 fou de 58€. Per altra
banda, la tarifa mitjana aplicada en totes les rutes entre les
Illes Balears i la Península entre el mes de juny de 2017 i
juny 2018, just abans de l’aplicació de l’augment del
descompte de resident fins al 75%, va ser també de 58€.

• No obstant això, i per tal d’infligir la mínima intervenció en
el mercat, es proposa permetre l’aplicació de tarifes
flexibles, sempre que el seu valor no excedeixi el 200%
addicional a l’import de la tarifa de referència. D’aquesta
manera el preu màxim serien 180€ + taxes (45€ + taxes per
als residents).

• En qualsevol cas, la tarifa mitjana per passatger durant el
període OSP, no podrà superar la tarifa de referència
establerta, és a dir 60€. Aquest sistema aportaria gran
varietat de preus reconeixent la necessitat de les
companyies aèries d’optimitzar els seus ingressos amb
diferents tarifes per gestionar la demanda.

• Quant a les freqüències durant la temporada d’hivern
(novembre-març) es proposa disposar d’un mínim de 3

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=33
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freqüències diàries per sentit amb els següents horaris: Un
vol en horari de matí (de 07:00-10.00), un altre al migdia
(d’11.00-16:00) i un altre a la tarda (20:00-23:00).
D’aquesta manera s’obtindria un total de 42 freqüències
setmanals i un volum aproximat de 7.560 seients setmanals.

Aquesta proposta no és només la resposta a una petició
històrica i necessària de la societat menorquina sinó que es
tracta d’una solució beneficiosa per a totes les parts afectades.

Òbviament millorar les condicions dels usuaris ha estat
sempre la primera motivació d’aquesta proposta. La solució, a
més de garantir unes freqüències i horaris mínims, estabilitza
i evita les tarifes abusives generant un estalvi per als usuaris en
general de més de 7,5 milions d’euros.

Per altra banda, la proposa afavoreix l’estabilització de la
despesa que assumeix l’estat espanyol per aplicació de
descompte de resident i suposa un estalvi de més de 2 milions
d’euros per a les arques públiques. Addicionalment, la solució
dona resposta a la CNMC i AirEf, que en diferents estudis
argumentaven que el descompte per resident aplicat sense
límits deriva en ajudes directes a les companyies aèries en lloc
de ser una bonificació que afavoreixi les opcions de mobilitat
dels residents.

Per últim, val a dir que aquesta proposta ha estat dissenyada
amb la intenció de no ser només un bon model teòric, si no una
idea que funcionés dins la dinàmica actual del mercat. Així
doncs, es tracta d’una proposició d’objectiu proteccionista,
però que permet a les companyies aèries seguir desenvolupant
les seves estratègies comercials dintre d’uns paràmetres de
seguretat per als usuaris, per tant permetrà el lliure mercat
dintre d’unes condicions de seguretat per als usuaris.
Aquest darrer punt és especialment important tenint en compte
que la normativa europea és molt restrictiva i poc procliu a
l’autorització de mesures excessivament intervencionistes. En
aquesta línia, el nou model presentat pel Govern balear es
diferencia d’altres propostes per voler conjugar el seu caràcter
proteccionista amb les lògiques del lliure mercat actuals, per tal
de tenir major probabilitat de ser acceptada per la Comissió
Europea.

La iniciativa del Govern és una proposta de treball que
actualment està sent avaluada pel Ministeri de Transport,
Mobilitat i Agenda Urbana i que continuarà evolucionant
conjuntament amb el Govern balear per tal de poder definir una
experiència pilot que garanteixi una adequada connectivitat
entre Menorca i Barcelona.

Palma, 19 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 2714 i 2715/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a peticions d'ajudes a
empreses comercials i de serveis acceptades i doblers
atorgats i a nombre de peticions d'ajudes a empreses
comercials i de servei presentades.

En relació amb la convocatòria de subvencions destinades
a fomentar la modernització de les empreses comercials
detallistes i determinades empreses de serveis, així com la
continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis
considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments
comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la
COVID-19 (BOIB núm. 101, de 4 de juny de 2020):
• Es varen presentar 339 sol·licituds.
• Es varen concedir 180 sol·licituds per un total de

1.032.755,68€ (80 a Mallorca, 53 a Menorca, 45 a Eivissa
i 2 a Formentera), fins esgotar tot el crèdit amb una petita
ampliació de darrer moment de 30.000€.

Cal ressenyar que el pressupost d’enguany (1,4M€) es va
calcular partint de la premissa de cobrir totes les sol·licituds
presentades (339).

Palma, 6 d’abril de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,

Memòria Democràtica i Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2784/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a publicació de la llista actualitzada
amb el nombre de places existents a l'àmbit de Mallorca
d'acord amb l'article 88 de la Llei 8/2012, del turisme.

El 17 de desembre de 2020, al BOIB núm. 210, es va
publicar la resolució del president del consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics respecte del nombre de places
turístiques disponibles a l’illa de Mallorca, en relació amb
l’aprovació definitiva del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics
de Mallorca (PIAT), durant el termini d’adaptació del
planejament urbanístic municipal del PIAT, que és de quatre
anys des del moment de l’entrada en vigor d’aquest Pla, el 17
de juliol de 2020.

Per altra banda i atesa la naturalesa pública del Registre
d’empreses, activitats i establiments turístics es pot consultar en
qualsevol moment el nombre de places inscrites en l’àmbit de
Mallorca actualitzat en temps real, connectat a la base de dades
de la Direcció General de Turisme de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball:
• https://www.caib.es/cathosfront/cens
• Format dades obertes
 https://catalegdades.caib.cat/browse?category=Turisme

Palma, 6 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2838/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitats d'educació en el temps
lliure per part de les entitats infantils i juvenils.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha treballat amb la
Conselleria de Salut i Consum en l’aplicació de les mesures
sanitàries corresponents en matèria de joventut i lleure.
Aquestes activitats de lleure educatiu han estat permeses durant
la setmana santa en la mesura que marca per cada nivell el Pla
de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i
Coordinació per fer front la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, publicat al BOIB núm. 201, de 28 de novembre de
2020, i en les seves modificacions posteriors.

Pel que fa a l’estiu, s’estan treballant diferents escenaris i
amb la màxima voluntat per poder fer possibles la realització
i celebració d’activitats de lleure educatiu a les Illes Balears,
sempre en coordinació amb la Conselleria de Salut i els
consells insulars.

Palma, 22 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2846/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
designació del director o la directora de l'Oficina de
l'Avaluació Pública de les Illes Balears.

L’Oficina de l’Avaluació Pública de les Illes Balears com
bé diuen, ve regulada en la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears, en el
seu article 50.

És important destacar que, si bé, en la part final del punt 2
de l’article 50 es pot llegir que la creació de l’oficina no donarà
lloc a un increment de plantilla de l’Administració, la seva
creació necessita assignació pressupostària. D’aquesta manera,
així com no hi havia un servei específic d’avaluació, i amb les
restriccions pressupostàries de l’anterior crisis econòmica, que
varen suposar la desaparició de l’Agència d’Avaluació i
Qualitat (AEVAL), en la qual s’inspirava la nostra oficina,
sumades a l’actual situació econòmica generada per la
COVID-19, no ha estat possible crear l’oficina.

Per tant, de la mateixa manera, no és possible informar
sobre l’activitat d’un ens que no ha estat creat.

Palma, 19 d’abril de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2848/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a gestió de l'IMV pel Govern de les
Illes Balears anunciat pel Sr. Vicenç Vidal en relació amb
el manifestat per la consellera Sra. Fina Santiago.

El Govern ha traslladat a través de cartes i reunions al
Govern la preocupació i la necessitat de col·laboració entre les
administracions per la posada en marxa de l’IMV. A les
reunions, hem posat damunt la taula la importància que la
gestió d’aquest IMV, perquè sigui més àgil, l’hauríem de
gestionar des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del
Govern de les Illes Balears amb el traspàs de tots els recursos
necessaris per part de l’estat. Així ho hem manifestat amb el
finançament i recursos corresponents per poder-ho gestionar de
forma eficient i adequada.

L’última reunió fou dia 03/03/2021 a través d’una
videoconferència amb Milagros Paniagua, secretària general
d’Inclusió i Previsió Social; Elena Biurrun, cap de Gabinet del
ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions José Luis
Escrivá; M. Carmen Armesto, directora general de INSS; Fina
Santiago, consellera d’Afers Socials i Esports i Teresa
Vallespir, directora general de Serveis Socials. A la reunió es
tractà la postura de la CAIB per tal que es transfereixi la gestió
de l’IMV a la comunitat autònoma.

Palma, 26 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2850/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a carta adreçada al ministre, Sr. José
Luis Escrivá, per part de la Conselleria d'Assumptes
Socials i Esports en relació amb l'ingrés mínim vital.

No hem rebut cap resposta.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 2884 i 2885/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a doblers invertits o ajudes
atorgades per produir energia a través de biomassa els anys
2018, 2019 i 2020 i a ajudes per fer o reformar
instal·lacions generadores d'energia a través de biomassa.

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
va publicar una convocatòria pública de subvencions per al
foment de la biomassa, dirigida a administracions locals i
entitats públiques dependents. Aquesta convocatòria plurianual
va tenir un pressupost de 100.000€ per a 2020 i 200.000 per a
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2021 i estava confinançada en un 50% pel Programa Operatiu
FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Concretament, eren subvencionables les instal·lacions de
producció d’energia  tèrmica que utilitzin com a combustible
biomassa amb una potència mínima de 20 kw tèrmics de
potencia nominal.

Les inversions que havien d’estat a l’àmbit territorial de les
Illes Balears, s’havien de dur a terme a partir de l’1 de
desembre de 2019 i es podien justificar fins el 30 de novembre
de 2020 i al 30 de setembre de 2021 per cada una de les
anualitats.

Des de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius s’ha continuat col·laborant amb la Plataforma de la
Biomassa per tal de crear una xarxa de contactes amb empreses
i productors que permeti impulsar aquesta energia renovable,
sempre que s’elabori amb producte local.

Respecte als doblers que la Conselleria ha invertit o ha
atorgat en ajudes el Govern Balear per produir energia a través
de biomassa, les dades són les següents:
• De la convocatòria de subvenció de 2018: de 8 expedients

presentats finalment es varen fer efectius 2 expedients amb
un import de 64.440€

• De la convocatòria 2020: s’han presentat 3 expedients, un
s’ha fet efectiu amb un import de 72.000€ l’any 2020 i els
altres dos 137.188€ s’han de justificar el 2021.

Palma, 27 d’abril de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Illanes Suárez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2907/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regla europea de mínimis (1).

La situació actual d’implantació és la següent:

El 4 de febrer de 2020, el Consell de Ministres va aprovar
la modificació del Reial Decret 1037/1999, de 18 de juny, que
regula compensació al transport marítim i aeri de mercaderies,
amb origen o destinació a les Illes Balears on es varen incloure
bona part de les peticions plantejades pel Govern Balear, entre
elles:
• Es consolida l’increment de les ajudes en el transport de

mercaderies per al sector industrial de les Illes Balears
(passant del 30 i 35% al 60 i 65%).

• S’estableix la compensació del 65% del cost mitjà de noli
del transport per a l’exportació de productes originaris de
les Illes Balears o que hagin estat objecte de
transformacions que aportin valor al producte (un 20%) per
part d’empreses dels sectors preferents que s’estableixin per
reglament.

• Els ajuts s’estendran també a la importació d’aquelles
matèries primeres no energètiques necessàries per a la
producció d’aquests sectors que no tinguin prou producció
en el mercat interior de cada illa, compensant en aquest cas,

com a mínim, un 60% del cost mitjà del noli d’aquest
transport.

• Les ajudes cobreixen també el transport de mercaderies
entre illes.

• El pressupost que s’hi destinarà per part de l’Estat és
ampliable (de manera que podrà cobrir totes les peticions
que compleixen) i s’amplia a tot els producte que es
transformin a les Illes.

• L’ajuda per al transport de residus es fixa en un 30%.

També es va preveure la creació de la Comissió Mixta
encarregada d’efectuar el seguiment i avaluació del sistema de
compensació.

El 27 de febrer de 2020 es va mantenir una reunió amb la
Comissió de Transports de la Unió Europea a fi que les Illes
Balears tinguessin la consideració de regió ultraperifèrica o
allunyada i per tan, no subjecte al règim de minimis.

Després el 5 de juny de 2020 es va mantenir una reunió per
videoconferència amb la Secretaria General de Transports del
Ministeri.

El 14 de juliol de 2020 també per videoconferència es
mantingué una reunió amb la PIMEM i Delegació del Govern.

El 30 de juliol de 2020 es va mantenir nova
videoconferència amb la Secretaria General de Transports del
Ministeri.

El 5 de setembre de 2020 es va constituir la Comissió Mixta
creada del Reial decret 1034/1999, de 18 de juny. Aquesta
Comissió es va reunir el 18 de novembre de 2020, en el si de la
qual es va decidir crear un grup de treball a fi d’impulsar una
nova proposta de bases reguladores a través d’una Ordre
Ministerial per la qual es modifiqui el sistema de compensació
al transport de mercaderies i que aquest nou règim d’ajudes no
quedi sotmès al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió Europea.

Una vegada conclosos els treballs de l’esmentat grup de
treball, es va sol·licitar a la Secretaria General de Transports i
Mobilitat, en data 21 de gener de 2021, que dugués a terme una
prenotificació a la Comissió Europea amb l’objectiu de la seva
autorització prèvia, en el sentit que el Reglament (UE) núm.
1407/2013 no fos d’aplicació a aquestes ajudes.

El Govern Espanyol, a través del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, ha presentat davant la Unió
Europea l’esmentada petició de supressió del límit de minimis.
A la vegada, aquest projecte normatiu de modificació de
l’actual sistema de compensació es trobava en fase de consulta
pública fins al dia 10 de març de 2021.

Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2908/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regla europea de mínimis (2).

El sistema de compensació al transport de mercaderies es
troba regulat en el Reial Decret 1037/1999, de 18 de juny,
sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies,
amb origen o destinació a les Illes Balears.

El dia d’avui, aquest sistema de compensació es troba
sotmès al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Actualment, amb aquest sistema s’han beneficiat
aproximadament 340 empreses.

El Govern de les Illes Balears juntament amb el Govern
Central han fet feina conjuntament i de manera contínua a fi de
donar compliment al qual disposa la Disposició transitòria
primera del Reial Decret-llei 4/2019, de 22 de febrer, del
Règim Especial de les Illes Balears que estableix:
6. El Govern sol·licitarà a la Comissió Europea la modificació

del Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis,
en el sentit d’augmentar el límit de 200.000€ d’ajudes
acumulades per una mateixa empresa durant un període de
3 anys per al transport de mercaderies per a als territoris
insulars.

7. El Govern sol·licitarà a la Comissió Europea autorització
perquè no segui necessari que les ajudes a las que es
refereix l’article 11 d’aquest reial decret-llei quedin
sotmeses al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea a les ajudes de minimis. D’aquesta manera,
en cas d’obtenir-se l’autorització de la Comissió, aquest
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de
desembre de 2013, deixarà de ser d’aplicació a aquestes
ajudes.

A fi de donar compliment al disposat a l’apartat primer
d’aquesta disposició, el Govern estatal a la primavera de 2019,
va sol·licitar davant la Direcció General de la Competència de
la Comissió Europea l’augment del límit dels 200.000€.

Respecte del segon apartat, que no sigui necessari que les
ajudes quedin sotmeses al règim de minimis, s’està duent a
terme una nova proposta de bases reguladores a través d’una
Ordre Ministerial per la qual es modifiqui el Reial Decret
1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al transport
marítim i aeri de mercaderies, amb origen o destí a les Illes
Balears i que aquest nou règim d’ajudes no quedi sotmès al
Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió Europea. A
tal efecte, el Govern Balear ha demanat que el Govern central
realitzés una prenotificació a la Comunitat Europea, que es va
realitzar el 15 de març de 2021.

Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2909/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regla europea de mínimis (3).

El sistema de compensació al transport de mercaderies es
troba regulat en el Reial Decret 1037/1999, de 18 de juny,
sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies,
amb origen o destinació a les Illes Balears.

El dia d’avui, aquest sistema de compensació es troba
sotmès al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Actualment, amb aquest sistema s’ha abonat un total de 3,1
milions d’euros dels 5 milions pressupostats.

El Govern de les Illes Balears juntament amb el Govern
Central han fet feina conjuntament i de manera contínua a fi de
donar compliment al qual disposa la Disposició transitòria
primera del Reial Decret-llei 4/2019, de 22 de febrer, del
Règim Especial de les Illes Balears que estableix:
• El Govern sol·licitarà a la Comissió Europea la modificació

del Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis,
en el sentit d’augmentar el límit de 200.000€ d’ajudes
acumulades per una mateixa empresa durant un període de
3 anys per al transport de mercaderies per a als territoris
insulars.

• El Govern sol·licitarà a la Comissió Europea autorització
perquè no segui necessari que les ajudes a las que es
refereix l’article 11 d’aquest reial decret-llei quedin
sotmeses al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea a les ajudes de minimis. D’aquesta manera,
en cas d’obtenir-se l’autorització de la Comissió, aquest
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de
desembre de 2013, deixarà de ser d’aplicació a aquestes
ajudes.

A fi de donar compliment al disposat a l’apartat primer
d’aquesta disposició, el Govern estatal a la primavera de 2019,
va sol·licitar davant la Direcció General de la Competència de
la Comissió Europea l’augment del límit dels 200.000€.

Respecte del segon apartat, que no sigui necessari que les
ajudes quedin sotmeses al règim de minimis, s’està duent a
terme una nova proposta de bases reguladores a través d’una
Ordre Ministerial per la qual es modifiqui el Reial Decret
1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al transport
marítim i aeri de mercaderies, amb origen o destí a les Illes
Balears i que aquest nou règim d’ajudes no quedi sotmès al
Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió Europea. A
tal efecte, el Govern Balear ha demanat que el Govern central
realitzés una prenotificació a la Comunitat Europea, que es va
realitzar el 15 de març de 2021.
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Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 2910/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regla europea de mínimis (4).

La Direcció de Transport Marítim i Aeri s’ha reunit, de
forma constant, amb el Govern Central i sectors afectats per tal
d’aconseguir l’eliminació de la regla de mínimis.

El 4 de febrer de 2020 es va aprovar la modificació del
Reial Decret 1034/1999 on es varen incloure bona part de les
peticions plantejades pel Govern Balear, però no totes, entre
elles l’eliminació del règim de minimis; si bé es va preveure la
creació de la Comissió Mixta encarregada d’efectuar el
seguiment i avaluació del sistema de compensació.

El 27 de febrer de 2020 es va mantenir una reunió amb la
Comissió de Transports de la Unió Europea a fi que les Illes
Balears tenguissin la consideració de regió ultraperifèrica o
allunyada i per tant, no subjectes al règim de minimis.

Després el 5 de juny de 2020 es va mantenir una reunió per
videoconferència amb la Secretaria General de Transports del
Ministeri.

Després es mantingueren reunions tanta amb la Secretaria
General de Transports del Ministeri com amb la PIMEM i
Delegació del Govern.

El 5 de setembre de 2020 es va constituir la Comissió Mixta
creada del Reial decret 1034/1999, de 18 de juny. Aquesta
Comissió es va reunir el 18 de novembre de 2020, en el si de la
qual es va decidir crear un grup de treball a fi d’impulsar una
nova proposta de bases reguladores a través d’una Ordre
Ministerial per la qual es modifiqui el sistema de compensació
al transport de mercaderies i que aquest nou règim d’ajudes no
quedi sotmès al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió Europea.

Una vegada conclosos els treballs de l’esmentat grup de
treball, es va sol·licitar a la Secretaria General de Transports i
Mobilitat, en data 21 de gener de 2021, que dugués a terme una
prenotificació a la Comissió Europea amb l’objectiu de la seva
autorització prèvia, en el sentit que el Reglament (UE) núm.
1407/2013 no fos d’aplicació a aquestes ajudes.

El Govern Espanyol, a través del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, ha presentat davant la Unió
Europea l’esmentada petició de supressió del límit de minimis. 

Aquesta acció del MITMA davant la Comissió Europea
respon al compromís del Govern que figura en el RD-llei
4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears
(Disposició Transitòria Primera).

A la vegada, aquest projecte normatiu de modificació de
l’actual sistema de compensació es trobava en fase de consulta
pública fins al dia 10 de març de 2021.

Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2911/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regla europea de mínimis (5).

Sí, a través de la Comissió Mixta creada pel Reial Decret
1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al transport
marítim i aeri de mercaderies, amb origen o destí a les Illes
Balears, encarregada del seguiment i avaluació de l’aplicació
del sistema de compensació.

De les aproximadament 340 empreses industrials
beneficiàries, aproximadament un 9% han resultat afectades per
acumulació minimis.

Atesa l’aplicació de la regla de minimis, del total del
pressupost de 5 milions d’euros tan sols se n’han pogut
executar entre 1 i 3,4 milions.

Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2920/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats destinades a la sanitat privada.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2926/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunes contra la COVID-19
recepcionades pel Govern de les Illes Balears des de l'1 de
desembre de 2020 al 24 de març de 2021.

El nombre de vacunes recepcionades pel Govern de les Illes
Balears des del dia 1 de desembre de 2020 fins al 24 de març
de 2021 són:

CN Nombre de vials

729999 PFIZER 17.388

930000 MODERNA 1.110

730002 ASTRAZENECA 4.990

23.488

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=15


BOPIB núm. 104 - 4 de juny de 2021 5975

Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2927/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dosis que s'extreuen de cada
vacuna/vial (AstraZeneca, Pfizer i Moderna).

De la vacuna Comirnaty (Pfizer-BionTech) s’extreuen
almenys 6 dosis de cada vial, un cop diluïda (assegurant 0.3ml
en cada dosi).

De la vacuna COVID-19 Vaccine Moderna s’extreuen
almenys 10 dosis de cada vial, un cop diluïda (assegurant 0.5ml
en cada dosi).

De la vacuna Vaxzevria, anteriorment COVID-19 Vaccine
AstraZeneca, s’extreuen almenys 10 dosis de cada vial, un cop
diluïda (assegurant 0.5ml en cada dosi).

Palma, 26 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2930/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunes/vials contra la COVID-19
que no s'han pogut administrar des de l'1 de desembre de
2020 al 24 de març de 2021.

Pèrdua: no s’ha perdut cap vial de cap tipus de vacuna.

Rebutjades per no aplicar-se en termini:
• 15 vials de Pfizer (se’n va anar la llum en un centre de

salut).
• 3 dosis d’AZ (per suspensió de la vacunació per l’AEMPS).

Trencament o un altre tipus d’incidència:
• 6 vials sencers+10 dosis de pfizer.
• 3 vials d’AZ.

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 2931 i 2932/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a morts a causa de la COVID-19 a les
Illes Balars (1 i 2).

Morts per COVID-19 01/01/2020 a 31/12/2020; actualitzat:
29/03/2021

Morts
0-9    0
10-19    0
20-29    2

30-30    2
40-49    7
50-59  18
60-69  54
70-79 137
80-89 209
>90 115

Morts per COVID-19 01/01/2021 a 24/03/2021; actualitzat:
29/03/2021

Morts
0-9    0
10-19    0
20-29    1
30-30    0
40-49    0
50-59    7
60-69  28
70-79  54
80-89  96
>90  49

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2969/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proves radiològiques
"mamografies" programa prevenció del càncer de mama
realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.

S’han realitzat en el Servei de Salut 28.812 mamografies de
prevenció/detecció del càncer de mama.

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2970/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proves de cribratge poblacional del
programa prevenció del càncer de còlon realitzades des del
Servei de Salut de les Illes Balears.

S’han realitzat 7.242 proves de cribratge (test de sang
oculta em femta). Ama la declaració de l’estat d’alarma es va
paralitzar el cribratge, i es reprèn al mes d’octubre. El ritme
d’invitació s’adequa en funció de les ones pandèmiques.

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2971/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proves de cribratge poblacional
prevenció del càncer de pròstata realitzades des del Servei
de Salut de les Illes Balears.

El programa de prevenció/detecció de càncer de pròstata no
està implantat.

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2980/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació del Consorci Penya-segats del Port de Maó.

Estem negociant el marc jurídic que permeti que l’APB
pugui formalitzar la seva participació en el Consorci
Penya-segats del Port de Maó i d’aquesta forma resoldre una
demanda històrica que afecta tant al port i com al municipi.

Palma, 13 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 3008 a 3502, 3600 a 3672/21,
del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a servei
menjador.

181 centres educatius públics compten amb servei de
menjador escolar. D’aquests 181, aquest curs 2020/2021 per
motiu de manca d’usuaris o d’espai, 7 no han obert el servei
(indicats en vermell als llistats adjunts).

Amb la finalitat de mantenir obert el servei de menjador per
motius d’ajustament al Pla de contingència s’ha fet arribar als
centres en funció de la necessitat de monitoratge extra motivat
per l’ús en espais addicionals i/o implementació de torns extres,
descens d’usuaris i possible ajustament preu menú, una partida
extra el primer trimestre (443.150€) i una altra partida el segon
trimestre (533.841€) per un import total de 976.991€.

Llistat 1
Llistat 2
Llistat 3
Llistat 4
Llistat 5
Llistat 6

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3674/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern per
donar compliment al que es va aprovar en sessió de
17/10/2019 a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares
respecte de la PNL RGE núm. 6431/19, relativa a
funcionament i baixa qualitat del servei públic ofert per
l'AGE mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes
Balears.

Per donar resposta a les necessitats, vàrem signar el
protocol d’actuació per establir un marc general bàsic de
col·laboració que fonamenti i afavoreixi les relacions entre
l’Oficina d’Estrangeria de les Illes Balears i l’OFIM per al
desenvolupament d’actuacions dirigides a facilitar als ciutadans
els serveis d’informació, assistència, consulta i presentació de
la documentació pertinent, així com l’exercici de drets i el
compliment d’obligacions en relació amb la utilització de
mecanismes de comunicació, àgils, senzills, pràctics i eficaços,
d’acord amb les previsions normatives en vigor.

Perquè en tenguin més coneixement, adjuntam aquest
protocol.

Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3704/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern per
donar compliment al que es va aprovar en sessió de
22/10/2020 a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares
respecte de la PNL RGE núm. 11355/20.

Des del 6 de novembre de 2020, en relació amb el
procediment de la valoració de la discapacitat, la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, ha fet les següents valoracions:
• Cribratge per part dels tècnics dels expedients que es poden

valorar per informes sense requerir la presència física de la
persona sol·licitant.

• S’han habilitat tots els mitjans necessaris per fer vídeo
valoracions.

• Des de Palma i mitjançant videoconferències, s’estan
realitzant valoracions mèdiques de les illes de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, amb el perfil d’usuaris que els
tècnics consideren idonis. La part social moltes vegades
s’ha fet i es fa, per telèfon.

• Tramitació i adjudicació d’un contracte menor per l’illa
d’Eivissa i d’un altre per l’illa de Menorca, per tal de dur a
terme la valoració mèdica de les persones que sol·liciten el
reconeixement d’una discapacitat.

• S’ha iniciat la tramitació d’un nou contracte obert de serveis
de valoració mèdica per a la resolució d’expedients de
reconeixement, declaració i qualificació del grau de
discapacitat a l’illa de Menorca, que s’espera pugui ser
adjudicat el mes de maig de 2021.
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• Atesa la manca de cobertura de les places de titulats en
medicina del Servei de Valoració a l’illa de Menorca, s’ha
prorrogat durant dotze mesos el termini de revisió de les
actuacions prorrogades a la resolució de dia 27 de febrer de
2020 (2a pròrroga) més les que tenguin fixada la data de
revisió entre l’1 de maig de 2021 i el 31 de desembre de
2021.

• Iniciada la tramitació per tal de signar un conveni de
col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports
i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la
col·laboració dels metges inspectors de la Inspecció de
Serveis Sanitaris i dels metges d’atenció primària del Servei
de Salut de les Illes Balears en el procediment de
reconeixement i valoració del grau de discapacitat.

En relació amb l’entrada en vigor del Decret 91/2019, de 5
de desembre, pel qual es regulen el procediment per al
reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals
del procediment per al reconeixement del grau de dependència
es modifica el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual
s’estableixen els principis generals del procediment per al
reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de
protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les
prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència
de les Illes Balears. 

S’estan realitzant totes les tasques necessàries per tal de
poder donar compliment a la seva entrada en vigor el proper
dia 1 de juny de 2021.

Palma, 22 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 3705/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de vehicles elèctrics
adquirits per Atenció Primària de Mallorca de les Illes
Balears.

Els vehicles adquirits per Atenció Primària de Mallorca per
a renova la seva flota són vehicles híbrids. La quantitat de
quilòmetres diaris no aconsellava utilitzar vehicles només
elèctrics.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 3791/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per evitar la falsificació de proves PCR.

Està regulat a la Llei 2/2021, de 29 de març:

Article 22. Declaració obligatòria de COVID-19.

La COVID-19, malaltia produïda per la infecció del
virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració
obligatòria urgent, a efectes del previst en el Reial Decret
2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa
nacional de vigilància epidemiològica.

Article 23. Obligació d’informació.

1. S’estableix l’obligació de facilitar a l’autoritat de salut
pública competent totes les dades necessàries per al
seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19
que li siguin requerides, en el format adequat i de forma
diligent, incloses, en el seu cas, les dades necessàries per a
la identificació personal.
2. L’obligació establerta a l’apartat anterior és d’aplicació
al conjunt de les administracions públiques, així com a
qualsevol centre, òrgan o agència dependent d’aquestes i a
qualsevol altra entitat pública o privada l’activitat de la qual
tengui implicacions en la identificació, prevenció,
diagnòstic, seguiment o maneig dels casos COVID-19.
En particular, serà d’aplicació a tots els centres, serveis i
establiments sanitaris i serveis socials, tant del sector públic
com del privat, això com als professionals sanitaris que hi
treballen.

Article 25. Comunicació de dades de proves diagnòstiques.

Els laboratoris, públics i privats, així com els centres,
serveis i establiments sanitaris que realitzin les proves de
diagnòstic COVID-19 mitjançant PCR o altres tècniques de
diagnòstic d’infecció, hauran de trametre a l’autoritat
sanitària de la comunitat autònoma en la qual s’hi trobin les
dades de totes les proves realitzades a través del Sistema
d’Informació establert per l’administració respectiva.

Les conselleries amb competències en matèria sanitària
de les comunitats autònomes recolliran les dades de les
proves diagnòstiques COVID-19 indicades en el seu àmbit
territorial, que permetin el seguiment epidemiològic, i les
trametran al Ministeri de Sanitat a través del sistema
d’informació que aquest estableixi a tal efecte.

Article 26. Previsió d’informació essencial per a la
traçabilitat de contactes.

Els establiments, mitjans de transport o qualsevol altre
lloc, entre o entitat pública o privada en el quals les
autoritats sanitàries identifiquen la necessitat de realitzar
traçabilitat de contactes, tindran l’obligació de facilitar a les
autoritats sanitàries la informació de què disposin o que els
sigui sol·licitada relativa a la identificació i dades de
contacte de les persones potencialment afectades, sense
perjudici del dret legal a la protecció de les seves dades.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-4908-
consolidado-pdf

Les sancions són a la Llei General de Salut Pública
33/2011:

Article 57. Qualificació de les infraccions.

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei es qualifiquen
com a molt greus, greus i lleus, segons els criteris de risc
per a la salut de la població, gravetat de l’alteració sanitària
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o social produïda, quantia del benefici eventual obtingut,
grau d’intencionalitat i reincidència d’aquestes.
2. A més de les infraccions sanitàries previstes a la Llei
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es tipifiquen
com infraccions en salut pública les següents:
a) Són infraccions molt greus:

1r. La realització de conductes o omissions que
produeixin un risc o un dany molt greu per a la salut de
la població.
2n. L’incompliment, de forma reiterada, de les
instruccions rebudes de l’autoritat competent, o
l’incompliment d’un requeriment d’aquesta, si aquest
comporta danys greus per a la salut...

b) Són infraccions greus:
1r. La realització de conductes o omissions que puguin
produir un risc o dany greu per a la salut de la població,
quan aquesta no sigui constitutiva d’infracció molt greu.
2n. La denegació de suport, auxili o col·laboració als a
gents de l’autoritat sanitària.
3r. L’incompliment de les instruccions rebudes de
l’autoritat competent, si comporta d’anys greus per a la
salut, quan no sigui constitutiu d’infracció molt greu...
Les sancions greus van de 3.000 a 60.000€ i les molts

greus de 60.000 a 600.000€.
El control del compliment recau sobre la Inspecció de

Salut Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-20
11-15623/pdf

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 3811/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a consideracions sobre la necessitat i
la viabilitat de la compra de vacunes contra la COVID-19.

El Govern segueix les recomanacions i indicacions del
Ministeri de Sanitat i de la Unió Europea.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 3824/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a amonestació a un
treballador d'informatius d'IB3 Televisió per dur una
mascareta amb el logo de la cadena autonòmica.

Davant les afirmacions en xarxes socials d’un membre del
comitè d’empresa de Dalton Audiovisual, contractista dels
serveis informatius, sobre la suposada sanció que l’hi havia
imposat l’empresa per portar en un directe una mascareta amb
el logo d’IB3, l’EPRTVIB va sol·licitar a Dalton la informació
pertinent.

Dalton va informar l’Ens que el treballador no havia estat
sancionat, que simplement se li havia enviat un escrit de
requeriment i advertència perquè la mascareta que portava per
fer un directe no complia amb les directrius d’imatge de la
cadena sobre mascaretes. Es va adjuntar còpia de l’escrit dirigit
al treballador per constatar la veracitat de la informació.

Des d’IB3 es va demanar a l’anterior concessionària dels
serveis informatius, Liquid Media, i posteriorment també a
Dalton Audiovisual que, a efectes d’imatge de cadena, per fer
pantalla s’havien usat mascaretes de color clar, sense dibuixos,
logos o marques, per no distreure l’atenció dels espectadors.

La comunicació que fa ver Dalton al seu treballador va en
aquest sentit, no és una sanció ni amonestació, és un
requeriment perquè s’abstengui de dur mascaretes obscures
amb logo que no compleixen amb les imatges de la cadena.
Segons indica l’escrit, hi havia hagut comunicacions prèvies,
orals, per part de l’empresa al treballador, i com aquest no
havia fet cas, li varen comunicar les directrius i advertiments
per escrit.

A la informació que Dalton trasllada a IB3 també indica que
l’empresa facilita als seus treballadors mascaretes de color clar
per fer pantalla. La que portava el treballador mentre feia el
directe durant l’informatiu era una mascareta, negra,
reivindicativa del comitè d’empesa amb el logo “Som IB3”, per
donar més visibilitat a les seves reivindicacions
d’internalització.

Santa Ponça, 5 de maig de 2021
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 3833/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a administració de la 2a dosi a
professorat/docents vacunats amb la 1a dosi d'AstraZeneca.

S’administrarà en funció del que es decideixi al Consell
Interterritorial a instàncies de la ponència de vacunes.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 3912/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a sol·licitants i beneficiaris de la
prestació de l'ingrés mínim vital a les Illes Balears.

L’IMV és una prestació de la Seguretat Social, per la qual
cosa, els adreçam a aquest organisme per tal de tenir respostes
a les preguntes formulades.

Palma, 28 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5148/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença del nou rector de la
Universitat de les Illes Balears, sobre les línies d'actuació
general del nou equip rectoral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura acordi
la compareixença del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5235/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sobre la
participació del director general de Fons Europeus del
Govern de les Illes Balears en el "càrtel" de consultores
impulsat pel Sr. Jaume Garau.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, 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 Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat, atesa l'alarma social que ha generat aquesta notícia
i les greus implicacions que suposa per al Govern.

Palma, a 2 de juny de 2021
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. 5164, 5172 i 5140/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades per les diputades María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, i
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i
pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a nou centre d'educació infantil i primària d'Es

Mercadal, a "Pla B" del Govern davant la possibilitat de
continuar a la llista ambre del Regne Unit i a PERTE que
s'estan impulsant des del Govern per avançar cap al canvi de
model econòmic, per les preguntes RGE núm. 5248, 5254 i
5255/21, relatives a sistema de distribució dels 855 milions
d'euros en ajudes directes a les empreses de les Illes Balears, a
repartiment dels 855 milions d'euros en benefici de les
empreses i a ús de la llengua catalana per part de les autoritats
a l'acte de celebració de l'ascens de la UD Eivissa,
respectivament.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.

8118, 9088, 9089 i 10359/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5133/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de les sol·licituds de compareixença esmentades, del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre les conseqüències de la
pandèmia de la COVID-19 en els estudis universitaris de les
Illes Balears, les previsions de funcionament dels centres
d'educació infantil i escoletes, l'inici del curs 2020-2021 i la
polèmica sorgida amb el text proposat a la prova de llengua i
literatura catalanes de l'examen de selectivitat de 2020.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1136/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5137/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a activació del
Servei de neteja de litoral.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

escrita RGE núm. 14012, 14013, 14014 i 14149/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5178/21,
presentat pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes amb
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sol·licitud de resposta escrita esmentades, relatives a eliminació
de l'ATE de l'escoleta Es Pouet d'Alaior, a retallada en la
contractació d'un dels assessors lingüístics del programa British
al CEIP Sa Graduada de Maó, a continuïtat del programa
British al CEIP Sa Graduada de Maó i a contractació de nous
docents a l'illa de Menorca.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1293/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5245/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a inclusió dels
policies locals coma personal de risc per ser vacunats el mes de
març.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Tractament de preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 3692 a 3695/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5176/21,
presentat pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, i acorda que,
conformement amb l'article 177.1 del Reglament de la cambra,
les preguntes esmentades, relatives a nombre de peticions
d'autoritzacions i informes que han tengut entrada a la Direcció
General de Recursos Hídrics l'any 2020, a nombre
d'autoritzacions i informes que ha dictat la Direcció General de
Recursos Hídrics l'any 2020, a increment de tècnics adscrits a
informar autoritzacions i informes que ha dictat la Direcció
General de Recursos Hídrics l'any 2020 i a agilitació l'any 2020
del temps necessari per obtenir una autorització o informe de
la Direcció General de Recursos Hídrics, siguin incloses en
l'ordre del dia de la primera sessió que se celebri de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

RGE núm. 2498/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5285/21,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i,
conformement amb l'article 106 del Reglament de la cambra i
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a compartir la
propietat intel·lectual de la vacuna COVID-19 i garantir
l'equitat i l'accés, es tramiti per aquest procediment.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 4221/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5289/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la interpel·lació esmentada, relativa a política general del
Govern pel que fa a la planificació del proper curs escolar.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 2 de juny de
2021 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària els dies 9 i 10 de setembre d'enguany, acorda
d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a aquests
dies. 

Palma, a 2 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques de l'any 2020 del diputat Joan Josep
Mas i Tugores.

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 2 de juny de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a
2020 del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió

Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret
d'accés a la informació pública.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2021, aprovà el reglament que s'insereix a
continuació.

Palma, a 2 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

REGLAMENT DE L’ARXIU I DEL SISTEMA DE
GESTIÓ DOCUMENTAL DEL PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS I DEL DRET D’ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de les Illes Balears, d’ençà de la seva
constitució el 31 de maig de 1983, ha produït, rebut i custodiat
el seu propi fons documental, que és conseqüència i reflex del
desenvolupament de les seves funcions. 

L’existència de l’Arxiu queda estipulada a l’articulat del
Reglament del Parlament -ja des de l’aprovació del primer
reglament provisional l’any 1983-, el qual, a banda
d’especificar que el Parlament comptarà amb un arxiu, també
fixa, a l’article 69, que “el pressupost de la cambra hi dedicarà
anualment una assignació.” Així mateix, concreta a l’article
68.1 que el Parlament “disposarà dels mitjans personals i
materials necessaris per al desenvolupament de les seves
funcions, especialment de serveis tècnics de documentació i
d’assessorament”.

Per altra banda, la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en sessió celebrada dia 23 d’octubre de 2019, acordà aprovar
la modificació de l’Estatut de Personal i la modificació de la
Relació de Llocs de Treball, amb la incorporació del cos
d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació,
juntament amb la definició de les seves funcions generals i de
les titulacions requerides. Així mateix es crea el lloc de treball
denominat tècnic arxiver, tècnic superior que depèn
orgànicament i funcionalment de l’Àrea d’Assistència Tècnica
Parlamentària. 

La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears, dedica l’article 39 als arxius
que integren el subsistema arxivístic del Parlament de les Illes
Balears. Aquest subsistema està format pels òrgans de gestió
que es puguin crear i per la documentació generada per: 

a) El Ple, la Mesa, les comissions i la Diputació Permanent
del Parlament de les Illes Balears. 

b) Les comissions extraordinàries que es puguin crear. 
c) Els grups parlamentaris. 
d) Els serveis administratius. 
e) La Sindicatura de Greuges. 
f) La Sindicatura de Comptes. 

A més a més, l’article 39.2 estipula que “el Parlament de les
Illes Balears ha de dotar el seu subsistema arxivístic amb una
normativa pròpia”. 

L’Arxiu del Parlament figura inscrit al Censo-guía de
Achivos de España e Iberoamérica, del Ministeri de Cultura i
Esport, amb l’identificador ES.7040.APIB, amb entitat pròpia
i diferenciat de l’arxiu de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears. 

L’accés als arxius apareix a l’article 105 de la Constitució
Espanyola, a l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, i als articles 48 a 50 de la Llei
15/2006, ja esmentada.

Altrament, l’administració parlamentària ha de ser
transparent i pública. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’estructura en tres grans blocs: publicitat activa, dret d’accés
a la informació pública i obligacions de bon govern a complir
pels responsables públics. El capítol III articula el dret d’accés,
els seus límits, les causes d’inadmissió i la protecció de dades
personals, amb les variables de ponderació, dissociació i accés
parcial.

Tal com queda palès al Reglament de la cambra, a l’article
112, el Parlament “és accessible als ciutadans i als grups i les
organitzacions socials, els quals tenen dret a conèixer les
tramitacions parlamentàries.” A més, i pel que fa a la publicitat
activa, a la transparència i al dret d’accés, el Reglament també
en fa esment al mateix article: “al Portal de transparència del
Parlament estarà disponible tota la informació d’acord amb la
legislació vigent en matèria de transparència pública, així com
l’establerta en aquest reglament. Correspon a la Mesa aprovar
les normes i adoptar les mesures que siguin necessàries per
garantir la transparència de l’activitat de la cambra i el dret
d’accés a la informació pública del Parlament”.

El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió
Europea, 2016/679, aposta per un enfocament proactiu de
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protecció de dades des del disseny i per defecte. Aquesta
intenció comporta la necessitat d’encarar la gestió documental
de tota la institució des del moment en què es genera o es rep
la informació, fins que es transfereix a l’arxiu definitiu o
s’elimina, i durant tot el seu cicle vital. 

Pel que fa a l’avaluació i l’eliminació de documents, la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, en
parla als articles 55 i 58. En concret, determina que “en cap cas
no es poden destruir aquests documents mentre subsisteixi el
seu valor probatori de drets i obligacions de les persones o els
ens públics” i que “en els altres casos l’exclusió o l’eliminació
ha de ser autoritzada per l’administració competent a proposta
dels seus propietaris o posseïdors, mitjançant el procediment
que s’ha d’establir per la via reglamentària.” La llei fixa el
funcionament en el cas de l’Administració de l’Estat i el sector
públic estatal, i disposa que “es poden constituir comissions
qualificadores en els organismes públics en què així es
determini”. 

La Llei 15/2006, ja esmentada, en relació amb l’avaluació
dels documents públics, determina a l’article 13 que: “un cop
concloses les fases activa i semiactiva, s’ha d’aplicar a tots els
documents públics la normativa d’avaluació prevista a la gestió
documental aplicada pel respectiu subsistema arxivístic per als
diferents tipus documentals” i que “cap document públic no pot
ser eliminat fora de l’esmentada normativa”. 

Per acabar, aquest reglament s’ajusta als principis de bona
regulació, als quals al·ludeix l’article 129 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que han d’orientar els procediments
d’elaboració de normes jurídiques de les administracions
públiques i han de ser objecte de compliment durant la
tramitació de tot procés normatiu. En concret, s’ha de dir que
s’observa el principi de necessitat, ja que aquest reglament
normativitza la gestió, l’organització i el funcionament de
l’arxiu que apareix esmentat al Reglament del Parlament. En
aquest sentit, per al desenvolupament de les funcions del
personal tècnic d’arxiu (esmentat a l’Estatut del personal del
Parlament) és necessari establir una normativa que canalitzi i
sistematitzi els principis bàsics en gestió, organització, accés,
difusió i conservació del patrimoni documental de la cambra. 

La necessitat de comptar amb un arxiu ben gestionat està
relacionada amb els principis d’eficàcia i eficiència. Una
correcta gestió documental fomenta la simplificació i la
racionalització en l’ús dels recursos públics, i aquest reglament
és l’instrument adequat per concretar les obligacions establertes
en matèria d’arxiu i gestió documental del Parlament per tal
d’unificar criteris, millorar els fluxos de treball i optimitzar els
processos de tots els sectors implicats. 

Un dels objectius primordials de qualsevol arxiu és
conservar la documentació perquè pugui ser accessible a tota
la ciutadania, formi part del patrimoni documental de la
societat i sigui testimoni de la seva història (en el cas d’aquesta
cambra, de la vida política i parlamentària del conjunt de les
Illes Balears). La gestió dels repositoris, la preservació i l’accés
a la informació pública estan relacionats amb els principis
d’eficiència, eficàcia, transparència i seguretat jurídica.

A la vegada, aquests quatre principis entronquen amb la
participació de la ciutadania en el procés democràtic i la seva

integració en la tramitació parlamentària, fet que queda reflectit
i enregistrat en documents i dades, que cal tractar, gestionar i
conservar o eliminar, tenint en compte la legislació vigent i les
línies d’actuació del Parlament. La transparència i l’accés a la
informació pública estan indissolublement lligades a una
correcta i eficient gestió documental. Aquest reglament també
compleix amb el principi de proporcionalitat en el sentit que la
norma conté només la regulació imprescindible per atendre les
necessitats que s’han de cobrir.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte 

1. Aquest reglament té per objecte regular l’organització i el
funcionament de l’Arxiu del Parlament de les Illes Balears
(APIB), així com el Sistema de Gestió Documental de la
cambra, amb la finalitat de reunir, gestionar, custodiar,
conservar i difondre el patrimoni documental del Parlament,
així com facilitar-ne l’accés a tots els membres de la institució,
als òrgans, als grups parlamentaris, a d’altres administracions
o entitats i a la ciutadania en general. Així mateix, aquest
reglament regula el dret d’accés a la informació pública.

2. L’objectiu d’aquest reglament és normativitzar l’Arxiu del
Parlament de les Illes Balears i el seu Sistema de Gestió
Documental, no la totalitat del subsistema arxivístic creat per
la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears. 

Article 2
Àmbit d’aplicació 

1. Les disposicions del present reglament seran d’aplicació a
tots els fons que integren el patrimoni documental del
Parlament de les Illes Balears. 

2. A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per fons documental
el conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural
que han estat generats o rebuts per una persona física o jurídica,
pública o privada, al llarg de la seva existència i en l’exercici
de les activitats i les funcions que li són pròpies.

3. A la vegada se sobreentén que, en aquest reglament, el mot
“document” equival a “document d’arxiu”; és a dir, a la unitat
d’informació més petita i indivisible, enregistrada en un suport,
produïda o rebuda pel Parlament de les Illes Balears des de
1983 fins a l’actualitat, en el desenvolupament de les seves
funcions, agrupada per un procés natural i que té valor
probatori, en l’àmbit administratiu, jurídic, fiscal o
parlamentari. 

4. El patrimoni documental del Parlament conté documents en
qualsevol suport, format i tipus: documents en paper i
electrònics; documents textuals, cartogràfics, fotogràfics i
audiovisuals; dades i informació enregistrada en bases de
dades, aplicacions informàtiques, entre d’altres, des de 1983
fins a l’actualitat.

5. Aquest reglament no és d’aplicació a les col·leccions
documentals generades pel Servei de Biblioteca i
Documentació, fruit del desenvolupament de les seves
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activitats; però sí que ho és als dossiers documentals elaborats
per l’esmentat servei fixats pel Reglament del Parlament de les
Illes Balears. 

TÍTOL II
L’ARXIU I EL SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
L’Arxiu del Parlament de les Illes Balears (APIB)

Article 3
Documents que integren l’Arxiu i organització

1. L’Arxiu del Parlament de les Illes Balears està integrat per
documentació provinent dels òrgans de la cambra, de les
ponències especials, dels intergrups parlamentaris, de la
Presidència i el seu gabinet, dels grups parlamentaris i els
diputats i les diputades, de l’Oficialia Major i dels serveis i el
personal de la cambra en l’exercici de les seves funcions, i de
la Junta de Personal. Així mateix, també inclou documentació
de les persones físiques o jurídiques alienes al Parlament, en el
desenvolupament d’una activitat delegada o contractada per la
cambra; i de les persones físiques o jurídiques que facin
donació o cessió dels seus documents, mitjançant conveni
signat entre ambdues parts. 

2. L’Arxiu del Parlament és únic, independentment que
l’organització i la custòdia estiguin descentralitzades a
cadascun dels arxius d’oficina de les unitats administratives
existents. I, a la vegada, els criteris d’organització i gestió de
tota la documentació han de ser normalitzats i unificats, segons
criteris tècnics arxivístics. 

3. L’Arxiu del Parlament de les Illes Balears comptarà amb
personal tècnic especialitzat en matèria d’arxius; i estarà dotat
dels mitjans materials, tècnics i d’espai necessaris per dur a
terme les seves funcions. 

Article 4
Funcions de l’arxiver

1. Les funcions que haurà d’acomplir l’arxiver són: gestió,
reunió, custòdia, conservació i difusió del conjunt orgànic de
documents públics o privats que integren el patrimoni
documental de la cambra.

2. En l’exercici d’aquestes funcions correspon a l’Arxiu i, en
definitiva, al personal tècnic que se n’encarregui:

a) Participar en la definició, la implementació i el
manteniment dels processos del sistema de gestió de documents
de la cambra.

b) Proposar normes tècniques de documents de la cambra,
entre les quals s’inclourà la política de gestió de documents
electrònics del Parlament.

c) Elaborar les normes tècniques i les instruccions
específiques que defineixin els criteris d’organització de la
documentació i el funcionament de l’Arxiu.

d) Custodiar i realitzar el tractament arxivístic adequat als
fons documentals de la cambra amb l’objectiu de preservar-los

i conservar-los com a patrimoni documental i memòria del
Parlament.

e) Estudiar i valorar les sèries documentals i fer propostes
per a l’aprovació de les Taules d’Accés i Avaluació
Documental i l’eliminació de documents, juntament amb
l’elaboració dels calendaris de conservació i accés.

f) Formar, assessorar i assistir les diferents unitats
administratives en l’aplicació de les diferents polítiques i
normes tècniques de gestió de documents de la cambra.

g) Facilitar l’accés a la documentació a tota la ciutadania
i, en particular, al personal acreditat al servei dels grups
parlamentaris, al personal dels serveis administratius del
Parlament, així com de la resta d’institucions que transfereixin
la seva documentació a l’Arxiu del Parlament.

h) Promoure i col·laborar en tota activitat la finalitat de la
qual sigui la investigació i la difusió del patrimoni documental
del Parlament.

3. Sobre l’anàlisi de la producció i la tramitació de documents
i expedients i la identificació de sèries documentals correspon
també a l’Arxiu, a través del Sistema de Gestió de Documents:

a) Participar en la creació dels nous tipus de documents,
analitzar i identificar els ja existents, així com els expedients i
les sèries documentals de què formen part segons la seva
tramitació i funció.

b) Identificar i documentar els fluxos procedimentals de les
sèries documentals i els seus tràmits, de manera que siguin
homogenis per a tota la cambra.

c) Elaborar amb tota la informació anterior un catàleg de
procediments, incloent els circuits documentals, que, de
conformitat amb la normativa vigent, el Parlament hagi de tenir
aprovats.

4. Pel que fa al quadre de classificació, l’Arxiu, a través del
Sistema de Gestió de Documents, definirà, implementarà i
actualitzarà el quadre de classificació amb la codificació
arxivística respectiva.

5. En relació amb les transferències documentals, l’Arxiu
proposarà les normes tècniques de documents per als arxius
d’oficina, que en tot cas han de contenir els criteris
d’organització, gestió i conservació de la documentació que
s’hi troba dipositada.

6. Respecte de la preservació, la conservació i la seguretat del
patrimoni documental, l’Arxiu:

a) S’encarregarà de prendre les mesures preventives per
evitar la degradació de la documentació, mantenir-la en
òptimes condicions i assegurar-ne la perdurabilitat a través de
les polítiques de conservació i de preservació de documents
electrònics.

b) Elaborarà i mantindrà actualitzada una relació de
mesures de prevenció i d’actuació davant desastres.
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Capítol II
El Sistema de Gestió Documental (SGD) del Parlament de

les Illes Balears

Article 5
Definició del Sistema de Gestió Documental (SGD)

1. A efectes d’aquest reglament s’entén per Sistema de Gestió
Documental el conjunt d’operacions i de tècniques, integrades
en la gestió administrativa general, basades en l’anàlisi de la
producció, la tramitació i el valor dels documents, que tenen
com a finalitat controlar d’una manera eficient i sistemàtica la
creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conservació i
l’eliminació o la transferència dels documents.

2. Els principals instruments de gestió documental són: el
quadre de classificació, la descripció arxivística i el vocabulari
de metadades, el calendari de transferències, les Taules
d’Accés i Avaluació Documental, i el calendari de conservació
i accés.

3. Els processos de gestió de documents electrònics són:
captura, registre, classificació, descripció (metadades), accés,
qualificació (avaluació), conservació, transferència i
eliminació. 

Article 6
Quadre de Classificació (QdC)

1. El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i
lògica que reflecteix les funcions i les activitats d’una
organització, funcions que comporten la creació o la recepció
de documents. Es tracta d’una eina que formalitza i sistematitza
tots els documents d’un fons, organitza intel·lectualment la
producció documental i permet agrupar les unitats documentals
compostes, per a la seva identificació, organització,
conservació i recuperació. 

2. Correspon a l’arxiver la definició del quadre de
classificació funcional del Parlament de les Illes Balears, el seu
manteniment i l’addició de noves sèries, a petició de les unitats
productores o dels serveis corresponents. 

Article 7
Descripció i vocabulari de metadades

1. La descripció és un procés tècnic que serveix per facilitar
l’accés i la consulta de la documentació. 

2. Aquest procés se sistematitzarà a partir de la Norma
Internacional de Descripció Arxivística (ISAD[G]) del Consell
Internacional dels Arxius, i de les normes derivades en l’àmbit
espanyol. I també, si escau, de la Norma Internacional per a
registres d’autoritat arxivístics d’organismes, persones i
famílies (ISAAR[CPF]). 

3. En l’àmbit electrònic, el vocabulari de metadades és l’eina
que vertebra la descripció. Els tres tipus de metadades existents
són: descriptives o de recuperació, administratives o de gestió,
i tecnològiques o de preservació.

4. El vocabulari de metadades té per objecte permetre la
recuperació de la informació existent en el sistema en qualsevol
moment i al llarg del temps; a la vegada que garanteix

l’autenticitat, la integritat, la conservació, l’accés i la
disponibilitat de tots els documents del sistema, el temps que
correspongui.

5. L’Esquema de Metadades per a la Gestió del Document
Electrònic (e-EMGDE) és el vocabulari utilitzat pel Parlament
de les Illes Balears per a la documentació textual.

Article 8
Calendari de transferències

1. El calendari de transferències ve donat pel termini de
prescripció i pel període de retenció de la documentació, pel
valor primari i secundari dels documents, per l’avaluació de les
sèries i el dictamen de conservació o eliminació de cadascuna. 

2. Les transferències de documentació dels diversos arxius de
gestió a l’arxiu definitiu no només poden comportar un canvi
d’ubicació física/repositori, sinó que també suposen un relleu
en les responsabilitats en relació amb la seva custòdia. 

3. La transferència es farà d’acord amb els criteris elaborats
per l’Arxiu. 

4. L’Arxiu donarà les instruccions pertinents als arxius de
gestió en l’organització de la documentació prèviament a la
transferència.

5. La transferència de documentació haurà d’anar
acompanyada d’una relació d’entrega, emplenada per la unitat
productora i signada per la persona en cap de la unitat
administrativa, amb el model corresponent lliurat per l’Arxiu.
La documentació electrònica es transferirà amb els índexs, les
firmes i les metadades pertinents.

6. L’ingrés extraordinari a l’Arxiu del Parlament, ja sigui per
donació, cessió, compra, llegat o qualsevol altra circumstància,
requerirà l’aprovació de la Mesa, amb informe favorable de
l’arxiver. 

Article 9
Avaluació documental

1. L’avaluació és l’anàlisi i l’estudi de cadascuna de les sèries
documentals, del seu marc legal, les seves dades i informació,
els valors primaris i secundaris, els terminis de prescripció i el
període de retenció, per tal de decidir sobre la seva conservació
o eliminació, total o parcial. 

2. A la vegada, l’avaluació està estretament vinculada amb el
calendari de transferències. 

3. Els instruments d’avaluació són les Taules d’Accés i
Avaluació Documental (TAAD) i el calendari de conservació
i accés. 

4. La Comissió d’Avaluació i Accés Documental del
Parlament de les Illes Balears és l’òrgan competent per aprovar
la proposta de Taula d’Accés i Avaluació Documental (vegeu
model a l’annex I), que elevarà a la Mesa per a la seva
aprovació definitiva. 

5. Cap document pertanyent al fons i al patrimoni documental
del Parlament no pot ser eliminat si:
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a) La sèrie a la qual pertany no ha estat avaluada (sense
Taula d’Accés i Avaluació Documental aprovada).

b) El dictamen de la Comissió d’Avaluació i Accés del
Parlament és de conservació permanent. Si és d’eliminació
parcial es pot destruir només la part de la documentació que
correspongui.

6. Fins que la Comissió no se’n pronunciï, totes les sèries són
de conservació permanent. 

7. L’avaluació de les sèries s’aplica a documentació en
qualsevol suport, ja sigui paper o electrònic.

8. Queden exclosos de l’avaluació els esborranys, les còpies,
les fotocòpies, les publicacions oficials, els llibres, les revistes
o la documentació amb caràcter auxiliar. 

9. El calendari de conservació i accés és fruit de l’aprovació
de les Taules d’Accés i Avaluació Documental. És la plasmació
estructurada i ordenada dels diferents dictàmens d’avaluació i
accés de les Taules d’Accés i Avaluació Documental per a
cadascuna de les sèries. 

Article 10
Procediment d’eliminació

1. La Mesa és l’òrgan competent per aprovar l’eliminació
efectiva de documentació del Parlament. 

2. La proposta d’eliminació s’elaborarà per part de l’arxiver,
amb el vistiplau de la persona en cap de la unitat productora de
la documentació, i s’elevarà a la Comissió d’Avaluació i Accés
del Parlament qui, al seu torn, l’elevarà a la Mesa per a la seva
aprovació definitiva. 

3. És requisit indispensable que la proposta d’eliminació sigui
de sèries avaluades i amb dictamen d’eliminació total o parcial.

4. Si la Mesa autoritza l’eliminació de documentació, s’ha de
publicar un anunci al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears (BOPIB), amb les següents especificacions: 

a) Nom de la sèrie.

b) Codificació de la sèrie.

c) Núm. de la Taula d’Accés i Avaluació Documental.

d) Dates extremes de la documentació a eliminar.

e) Suport.

f) Volum (metres lineals/GB).

g) Observacions.

h) Data d’aprovació de l’eliminació per part de la Mesa.

i) Indicació que l’eficàcia de l’autorització quedarà
demorada fins que transcorrin tres mesos des de la seva
publicació al BOPIB i que està condicionada, en tot cas, al fet
que durant aquest termini no consti la interposició de cap recurs
contra aquesta. També es farà constar que no es podrà procedir

a la destrucció de documents fins que l’autorització, en cas de
ser impugnada, esdevingui ferma.

j) Indicació de la possibilitat d’interposar recurs davant la
Mesa del Parlament de les Illes Balears i, si escau, recurs
contenciós administratiu. 

k) Determinació de les mesures necessàries per a la
destrucció dels documents.

5. La documentació en paper s’eliminarà mitjançant una
destrucció certificada que s’adeqüi a la darrera versió de la
norma UNE-EN 15713, sobre destrucció segura de material
confidencial. L’eliminació de documentació electrònica
s’adequarà a l’Esquema Nacional de Seguretat i a les Normes
Tècniques relacionades. 

Article 11
Registre d’eliminació

1. L’Arxiu ha de dur un registre de tota la documentació
eliminada, inventari que s’ha de publicar al web del Parlament
de les Illes Balears i s’ha de mantenir actualitzat. 

2. Al registre d’eliminació s’hi han de fer constar els següents
camps: 

a) Nom de la sèrie.

b) Codificació de la sèrie.

c) Núm. de la Taula d’Accés i Avaluació Documental.

d) Dates extremes de la documentació eliminada.

e) Suport.

f) Volum (metres lineals/GB).

g) Observacions.

h) Data d’aprovació de l’eliminació per part de la Mesa.

i) Data d’eliminació efectiva.

Article 12
Conservació i preservació digital

1. El Parlament ha d’assegurar la conservació del seu
patrimoni documental, tant en suport paper com electrònic; i ha
de posar els mitjans necessaris perquè això sigui possible. 

2. Cal prioritzar la conservació en suport paper i la
preservació digital començant per les sèries avaluades de
conservació permanent, per la documentació no avaluada amb
valor històric/informatiu i per la documentació pendent de
dictamen. 

3. L’Arxiu emprendrà les accions necessàries per a la
conservació de la documentació en paper, amb mesures de
conservació preventiva, de restauració o de digitalització per a
la salvaguarda del patrimoni documental de la cambra.
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4. Els dipòsits de l’Arxiu s’ubicaran en el lloc idoni per
complir amb la finalitat mencionada i tendran les condicions
climàtiques de temperatura, humitat i ventilació essencials per
a una bona conservació. 

5. L’Arxiu elaborarà una política de conservació i mesures
d’emergència per actuar en cas de sinistre.

6. Les unitats administratives i els serveis afectats prendran les
mesures necessàries per protegir la documentació contra l’accés
i la destrucció no autoritzats, la pèrdua o el robatori, tant a
nivell físic com digital. A nivell electrònic, caldrà tenir
especialment en compte les directrius de l’Esquema Nacional
de Seguretat; i a nivell físic, l’accés no autoritzat als arxius
d’oficina i als dipòsits. 

7. L’Arxiu elaborarà, juntament amb els tècnics informàtics,
una relació de mesures per a la preservació de la documentació
electrònica, per tal d’evitar qualsevol degradació o pèrdua de
les característiques dels documents, d’acord amb un
procediment que garanteixi el manteniment del contingut, el
context i els components del document electrònic i el seu valor
probatori i la fiabilitat com a evidència electrònica al llarg del
temps. Aquesta relació de mesures tindrà en compte les
diverses tècniques, actuals o futures, de conversió de format,
com migracions, emulacions, refresc i replicació.

Capítol III
La Comissió d’Avaluació i Accés del Parlament de les

Illes Balears (CAAP)

Article 13
Funcions

La Comissió d’Avaluació i Accés del Parlament de les Illes
Balears és un òrgan col·legiat que té les funcions següents: 

a) Estudi i avaluació de les sèries documentals de la
cambra.

b) Aprovació de les Taules d’Accés i Avaluació
Documental del Parlament, i elevació d’aquestes a la Mesa del
Parlament per a la seva aprovació definitiva.

c) Aprovació de la proposta d’eliminació de documentació
i elevació a la Mesa del Parlament per a la seva aprovació
definitiva.

Article 14
Composició

1. La Comissió estarà composta per: 

a) L’Oficial major o un lletrat en qui delegui, en qualitat de
president.

b) El cap del servei o la persona responsable de la unitat
administrativa productora de la documentació a avaluar.

c) El cap del servei al qual està adscrit l’Arxiu. 

d) L’arxiver, en qualitat de secretari, amb veu però sense
vot. 

2. La Comissió podrà demanar, a través del seu president,
l’informe o l’assistència de qualsevol integrant del personal de
la cambra. 

3. Així mateix, la Comissió pot sol·licitar assessorament a
persones expertes en una matèria determinada relacionada amb
la sèrie objecte d’avaluació, que tendran dret a veu i no a vot. 

Article 15
Funcionament

1. La Comissió es reunirà, a convocatòria del seu president,
amb motiu de la proposta de valoració d’una nova Taula
d’Accés i Avaluació Documental o d’una proposta d’eliminació
de documentació. 

2. L’arxiver és la persona competent per elaborar les Taules
d’Accés i Avaluació Documental, en col·laboració amb els
integrants de les oficines productores de documents. 

3. La Comissió ha d’aprovar per unanimitat la proposta de
Taula d’Accés i Avaluació Documental. 

4. Un cop la Comissió aprovi la proposta corresponent, l’ha
d’elevar a la Mesa per a la seva aprovació definitiva. L’acord
de Mesa s’ha de publicar al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears. 

TÍTOL III
L’ACCÉS, LA CONSULTA I LA DIFUSIÓ DE LA

DOCUMENTACIÓ D’ARXIU
I EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 
Article 16
Finalitat i abast

1. L’accés a la documentació d’arxiu i a la informació pública
queda regulat pel present reglament i, si no n’hi havia, per les
prescripcions del Reglament del Parlament i la legislació vigent
aplicable en matèria d’arxius i patrimoni documental,
transparència i accés a la informació pública i protecció de
dades personals. 

2. El Parlament de les Illes Balears assegurarà l’accés al seu
fons i en possibilitarà la disponibilitat mitjançant els
instruments adequats de descripció i informació. 

3. Tal com s’especifica a l’article 112 del Reglament del
Parlament, la cambra ha de ser accessible a la ciutadania en
general, i als grups i a les organitzacions socials, que tenen dret
a conèixer les tramitacions parlamentàries. 

4. En compliment de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del
Reglament del Parlament, al portal de transparència del
Parlament estarà disponible tota la informació en matèria de
transparència pública; també es publicarà al portal de
transparència informació en matèria de dret d’accés. 

5. La Mesa de la cambra és l’òrgan competent en matèria de
dret d’accés a la informació pública del Parlament i, en
conseqüència, resol les sol·licituds d’accés a la informació
pública (vegeu model a l’annex II).
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6. L’accés als documents només podrà ser denegat en
aplicació de les limitacions legalment establertes. Les
denegacions del dret d’accés es faran per resolució motivada de
la Mesa. 

7. En cas que l’accés a la documentació pugui perjudicar-ne
seriosament la conservació, l’arxiver informarà la Mesa, per al
seu coneixement i posterior decisió. 

8. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés
a la informació sobre l’activitat del Parlament subjectes a dret
administratiu podran ser objecte d’impugnació a través de la
interposició d’un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació
de l’acte impugnat o des del dia següent a aquell en què es
produeixin els efectes del silenci administratiu, sense perjudici
de la possibilitat d’interposició del recurs potestatiu a què es
refereix el punt 9 d’aquest article.

9. Davant de tota resolució expressa o presumpta en matèria
d’accés a la informació sobre l’activitat del Parlament subjecte
a dret administratiu podrà interposar-se un recurs especial
davant la Mesa del Parlament, amb caràcter potestatiu i previ
a la impugnació en via contenciosa administrativa. El recurs
s’ha d’interposar en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la notificació de l’acte impugnat o des del dia
següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci
administratiu. El termini màxim per resoldre i notificar la
resolució serà de tres mesos, transcorregut el qual el recurs
s’entendrà desestimat. Les resolucions es publicaran, prèvia
dissociació de les dades de caràcter personal que continguessin,
al web del Parlament, en el termes que estableix la Mesa de la
cambra. 

Article 17
Tipus d’usuaris

S’estableixen dos tipus d’usuaris:

1. Usuaris interns:

a) Diputats i diputades.

b) Personal acreditat dels grups parlamentaris.

c) Òrgans de la cambra.

d) Presidència i el seu gabinet.

e) Oficialia Major i àrees dependents.

f) Personal de la cambra en l’exercici de les seves
funcions.

g) Institucions que transfereixin els seus fons al Parlament
de les Illes Balears.

2. Usuaris externs:

a) Òrgans i institucions.

b) Investigadors.

c) Ciutadania en general.

Article 18
Règim d’accés

1. Les Taules d’Accés i Avaluació Documental especificaran
les condicions d’accés per a cada sèrie: el tipus d’accés, les
restriccions, les limitacions i la normativa específica, entre
d’altres.

2. L’accés a la informació i la documentació tindrà en compte,
molt especialment, la protecció de les dades personals, d’acord
amb la legislació vigent; i aplicant, si escau, tècniques de
dissociació de dades, concedint accés parcial o ponderant
raonadament l’interès públic en la divulgació de la informació
i els drets dels afectats. 

3. Pel que fa a l’accés als acords adoptats a les sessions dels
òrgans del Parlament, el Reglament del Parlament estableix
que, en cas d’acordar la Mesa el seu caràcter reservat, el
termini de duració del secret, en cap cas, no serà superior als
vint-i-cinc-anys. Transcorregut el termini fixat, els acords i les
actes de les sessions es faran públics.

Article 19
Préstec intern/Consulta interna

1. La documentació en préstec intern en suport paper:

a) No pot sortir de les instal·lacions del Parlament tot i
que, si escau, pot circular entre les diferents dependències.

b) La persona sol·licitant del préstec és responsable de la
documentació mentre obra en el seu poder, i de retornar-la en
les mateixes condicions físiques en què es va lliurar.

c) La unitat documental ha de retornar completa i no s’hi
podran afegir ni treure documents.

2. La documentació electrònica s’haurà de consultar
necessàriament des del sistema informàtic del Parlament i amb
total garantia de confidencialitat i seguretat. 

3. La documentació d’accés restringit o parcialment restringit
només podrà ser sol·licitada en préstec o consultada per les
unitats administratives productores de la documentació. El
préstec intern o la consulta d’altra documentació es realitzarà
mitjançant sol·licitud motivada i amb coneixement previ de la
unitat productora.

4. L’arxiver ha de dur un registre de les consultes i dels
préstecs realitzats.

Article 20
Préstec extraordinari extern

1. El Parlament pot prestar documentació a una altra
institució, de manera extraordinària, amb totes les garanties de
seguretat i conservació, per a la realització d’activitats de
d i f u s i ó  o  a m b  m o t i u  d e  c o n s e r v a c i ó
(digitalització/restauració/custòdia). 

2. La Mesa del Parlament és l’òrgan competent per decidir
sobre aquesta matèria.



5988 BOPIB núm. 104 - 4 de juny de 2021

3. En qualsevol cas, l’arxiver presentarà un informe tècnic a
la Mesa, amb justificació raonada i motivada, per al seu
coneixement i posterior decisió.

Article 21
Reproduccions 

1. Totes les reproduccions de documentació quedaran
afectades pel que disposen els articles 16 i 18 d’aquest
reglament. 

2. Només es podran fer reproduccions de documentació que
no sigui de lliure accés amb l’autorització prèvia de la Mesa. 

3. Les reproduccions de documentació d’arxiu hauran de ser
autoritzades per la unitat administrativa que custodiï la
documentació o, en cas de conservar-se a l’arxiu definitiu,  per
l’arxiver.

Article 22
Difusió i formació

1. L’Arxiu del Parlament realitzarà, participarà i col·laborarà
en activitats de difusió del patrimoni documental de la cambra.

2. L’Arxiu del Parlament difondrà a través del portal web de
la institució qualsevol informació que pugui ser oportuna per a
l’accés, la comprensió i la conservació dels seus fons
documentals; així com notícies d’interès relacionades. 

3. L’Arxiu del Parlament participarà en el pla de formació de
la cambra. 

Disposició addicional primera

Aquest reglament es podrà desenvolupar amb les normes
tècniques i les instruccions específiques necessàries, elaborades
per l’arxiver i aprovades per la Mesa del Parlament.

Disposició addicional segona

En aquells casos en què aquest reglament utilitza
substantius de gènere gramatical masculí per referir-se a
persones, càrrecs o llocs de treball, ha d’entendre’s que es fa
per mera economia en l’expressió i que s’utilitzen de forma
genèrica amb independència del sexe de les persones al·ludides
o dels titulars d’aquests càrrecs o llocs, amb estricta igualtat
quant als efectes jurídics.

Disposició transitòria

La Comissió d’Accés i Avaluació Documental del
Parlament de les Illes Balears es constituirà en el termini de tres
mesos des de l’entrada en vigor del present reglament. 

Disposició final

El present reglament entrarà en vigor el dia següent de la
seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Annex I. Model de Taula d’Accés i Avaluació Documental
(TAAD)

Annex II. Model de sol·licitud de dret d’accés a la
informació pública

http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Annex1_Plantilla_TAAD.pdf%20
http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Annex1_Plantilla_TAAD.pdf%20
http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Annex2_Formulari_DretAcces.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/astp/arxiu/reglament/Annex2_Formulari_DretAcces.pdf
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	A la Pregunta RGE núm. 11390/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a casal d'associacions d'immigrants gestionat per la DG de serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
	A la Pregunta RGE núm. 14421/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients oberts i tramitats de reintegrament i sancionadors corresponents a prestacions de drets subjectius: renda d'emancipació, complement de rendes a les pensions no contributives, renda social garantida.
	A la Pregunta RGE núm. 14772/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió contra la violència a l'esport (1).
	A les Preguntes RGE núm. 15650 a 15652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatives a queixes sobre l'exigència del certificat de residències per part d'alguna companyia aèria a l'hora d'embarcar, tramitació d'expedients sancionadors a alguna companyia aèria per exigir el certificat de residència a l'embarcament i a exigència del certificat de residència per embarcar.
	A la Pregunta RGE núm. 15962/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols imesures del Govern davant les trobades esportives ajornades per situació COVID a la lliga regional.
	A la Pregunta RGE núm. 17984/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones arribades a les Illes Balears en situació administrativa irregular i acollides a serveis i centres gestionats pel Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 1959/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció a pacients amb malalties minoritàries (denominades malalties "rares") amb motiu de la pandèmia COVID-19 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2449/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a millores de la unitat bàsica de salut del Port de Pollença.
	A la Pregunta RGE núm. 2500/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a disponibilitat dels doblers acumulats pel consorci de places turístiques.
	A les Preguntes RGE núm. 2699 a 2703/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a OSP Menorca-Barcelona (1 a 5).
	A les Preguntes RGE núm. 2714 i 2715/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a peticions d'ajudes a empreses comercials i de serveis acceptades i doblers atorgats i a nombre de peticions d'ajudes a empreses comercials i de servei presentades.
	A la Pregunta RGE núm. 2784/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a publicació de la llista actualitzada amb el nombre de places existents a l'àmbit de Mallorca d'acord amb l'article 88 de la Llei 8/2012, del turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 2838/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitats d'educació en el temps lliure per part de les entitats infantils i juvenils.
	A la Pregunta RGE núm. 2846/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació del director o la directora de l'Oficina de l'Avaluació Pública de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2848/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de l'IMV pel Govern de les Illes Balears anunciat pel Sr. Vicenç Vidal en relació amb el manifestat per la consellera Sra. Fina Santiago.
	A la Pregunta RGE núm. 2850/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a carta adreçada al ministre, Sr. José Luis Escrivá, per part de la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en relació amb l'ingrés mínim vital.
	A les Preguntes RGE núm. 2884 i 2885/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a doblers invertits o ajudes atorgades per produir energia a través de biomassa els anys 2018, 2019 i 2020 i a ajudes per fer o reformar instal·lacions generadores d'energia a través de biomassa.
	A la Pregunta RGE núm. 2907/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla europea de mínimis (1).
	A la Pregunta RGE núm. 2908/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla europea de mínimis (2).
	A la Pregunta RGE núm. 2909/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla europea de mínimis (3).
	A la Pregunta RGE núm. 2910/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla europea de mínimis (4).
	A la Pregunta RGE núm. 2911/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regla europea de mínimis (5).
	A la Pregunta RGE núm. 2920/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats destinades a la sanitat privada.
	A la Pregunta RGE núm. 2926/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes contra la COVID-19 recepcionades pel Govern de les Illes Balears des de l'1 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2927/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dosis que s'extreuen de cada vacuna/vial (AstraZeneca, Pfizer i Moderna).
	A la Pregunta RGE núm. 2930/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes/vials contra la COVID-19 que no s'han pogut administrar des de l'1 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 2931 i 2932/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balars (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 2969/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves radiològiques "mamografies" programa prevenció del càncer de mama realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2970/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves de cribratge poblacional del programa prevenció del càncer de còlon realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2971/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves de cribratge poblacional prevenció del càncer de pròstata realitzades des del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2980/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del Consorci Penya-segats del Port de Maó.
	A les Preguntes RGE núm. 3008 a 3502, 3600 a 3672/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a servei menjador.
	A la Pregunta RGE núm. 3674/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern per donar compliment al que es va aprovar en sessió de 17/10/2019 a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares respecte de la PNL RGE núm. 6431/19, relativa a funcionament i baixa qualitat del servei públic ofert per l'AGE mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3704/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern per donar compliment al que es va aprovar en sessió de 22/10/2020 a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Baleares respecte de la PNL RGE núm. 11355/20.
	A la Pregunta RGE núm. 3705/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vehicles elèctrics adquirits per Atenció Primària de Mallorca de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3791/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per evitar la falsificació de proves PCR.
	A la Pregunta RGE núm. 3811/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a consideracions sobre la necessitat i la viabilitat de la compra de vacunes contra la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 3824/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a amonestació a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió per dur una mascareta amb el logo de la cadena autonòmica.
	A la Pregunta RGE núm. 3833/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a administració de la 2a dosi a professorat/docents vacunats amb la 1a dosi d'AstraZeneca.
	A la Pregunta RGE núm. 3912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitants i beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital a les Illes Balears.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5148/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença del nou rector de la Universitat de les Illes Balears, sobre les línies d'actuació general del nou equip rectoral.
	RGE núm. 5235/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sobre la participació del director general de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears en el "càrtel" de consultores impulsat pel Sr. Jaume Garau.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5164, 5172 i 5140/21.
	Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 8118, 9088, 9089 i 10359/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1136/21.
	Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 14012, 14013, 14014 i 14149/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1293/21.
	Tractament de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 3692 a 3695/21.
	Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2498/21.
	Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 4221/21.
	Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.   La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 2 de juny de 2021 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió plenària els dies 9 i 10 de setembre d'enguany, acorda d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a aquests dies.    Palma, a 2 de juny de 2020  El president del Parlament  Vicenç Thomas i Mulet 



	4. INFORMACIONS
	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2020 del diputat Joan Josep Mas i Tugores.
	Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació pública.



