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J) RGE núm. 9868/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del
nou delegat d'IB3 a Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 9923

K) RGE núm. 9869/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió
del debat sobre l'acció política i de govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2022, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 9924
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9761/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació en prevenció
de riscos laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball. 9924

B) RGE núm. 9860/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a excepció de l'ús del tacògraf, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. 9925

C) RGE núm. 9881/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de millora del turisme i de futur, davant la Comissió de
Turisme i Treball. 9926

D) RGE núm. 9890/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a incorporació
de la perspectiva de gènere en l'estudi i el tractament de les malalties minoritàries a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.
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E) RGE núm. 10559/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ozó troposfèric, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 9928

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4404/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatgers que
han emprat els transports d'SFM. 9930

B) A les Preguntes RGE núm. 5637 a 5640/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a campanya de souvenirs per explicar les millores de la nova llei de turisme (1 a 3) i a empresa que ha realitzat la campanya.
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C) A la Pregunta RGE núm. 5653/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec
o intermediari que va contactar amb l'empresa PANAF HOLDING. 9931

D) A la Pregunta RGE núm. 5654/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsable d'Ibsalut en relació amb els pagaments efectuats a PANAF HOLDING. 9931

E) A la Pregunta RGE núm. 5655/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsable de PANAF HOLDING en relació amb els serveis compromesos i no prestats. 9931

F) A la Pregunta RGE núm. 5656/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius
pels quals no es varen prestar els serveis de transport de mascaretes segons l'empresa PANAF HOLDING. 9931

G) A la Pregunta RGE núm. 5994/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de funcionaris interins d'FP sense titulació que han quedat exclosos per formar part de la borsa d'aspirants a
funcionaris interins docents. 9931

H) A les Preguntes RGE núm. 6798 i 6799/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a procés
d'expropiació d'habitatges buits de grans tenidors (1 i 2). 9932

I) A la Pregunta RGE núm. 6881/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Sa Pobla. 9932

J) A la Pregunta RGE núm. 6882/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar. 9932

K) A les Preguntes RGE núm. 6910 a 6916/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
seguretat als ports de Menorca (1 a 7). 9932
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L) A la Pregunta RGE núm. 6930/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Maria de la Salut. 9933

M) A la Pregunta RGE núm. 6931/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Fornalutx. 9933

N) A la Pregunta RGE núm. 6932/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi d'Alaró. 9933

O) A la Pregunta RGE núm. 6933/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Bunyola. 9933

P) A la Pregunta RGE núm. 6934/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi d'Ariany. 9933

Q) A la Pregunta RGE núm. 6935/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Santa Margalida. 9934

R) A la Pregunta RGE núm. 6936/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Muro. 9934

S) A la Pregunta RGE núm. 6937/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Son Servera. 9934

T) A la Pregunta RGE núm. 6938/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
torrents que passen pel municipi de Ses Salines. 9934

U) A les Preguntes RGE núm. 6990 a 6997/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a plantilla orgànica i funcional de cadascuna de les gerències hospitalàries dels anys 2015 a 2022. 9934

V) A la Pregunta RGE núm. 7001/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
requisits establerts al procés de selecció dels llocs de feina directiva de lliure designació a l'EPRTVIB IB3 el 2022. 9934

W) A la Pregunta RGE núm. 7013/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a tancament temporal del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor. 9934

X) A la Pregunta RGE núm. 7019/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plantilla del servei de facultatius, professionals d'infermeria i tècnics de cures d'infermeria a les unitats bàsiques i centres de salut de
les Illes. 9935

Y) A la Pregunta RGE núm. 7022/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre total d'empleats públics que estan en situació d'abús de temporalitat a les Illes Balears. 9935

Z) A la Pregunta RGE núm. 7024/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de licitació per lots dels sis edificis del nou Son Dureta. 9936

AA) A les Preguntes RGE núm. 7027 a 7031/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mesa del sector lacti (1 a 5). 9936

AB) A la Pregunta RGE núm. 7032/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell agrari interinsular. 9936

AC) A les Preguntes RGE núm. 7033 a 7037/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a diversificació de la producció i renda agrària (1 a 5). 9936

AD) A la Pregunta RGE núm. 7044/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (1).      

9936

AE) A la Pregunta RGE núm. 7046/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (3).      

9937
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AF) A les Preguntes RGE núm. 7056 a 7067/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de l'Hospital Universitari Son Espases els anys 2011 a 2022. 9937

AG) A les Preguntes RGE núm. 7068 a 7079/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022. 9937

AH) A les Preguntes RGE núm. 7080 a 7091/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022. 9937

AI) A les Preguntes RGE núm. 7092 a 7103/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de l'Hospital de Manacor els anys 2011 a 2022. 9937

AJ) A les Preguntes RGE núm. 7104 a 7115/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de la Gerència de Menorca els anys 2011 a 2022. 9937

AK) A les Preguntes RGE núm. 7116 a 7127/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dades d'activitats de la Gerència d'Eivissa i Formentera els anys 2011 a 2022. 9937

AL) A la Pregunta RGE núm. 7128/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres a la instal·lació de l'alberg juvenil de La Victòria d'Alcúdia. 9938

AM) A la Pregunta RGE núm. 7129/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a actuacions de reforma i manteniment a la instal·lació de l'alberg juvenil de La Victòria d'Alcúdia. 9938

AN) A la Pregunta RGE núm. 7130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions d'equipament, reforma i manteniment a la instal·lació campament juvenil de La Victòria d'Alcúdia. 9938

AO) A la Pregunta RGE núm. 7183/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament de l'EPRTVIB IB3. 9938

AP) A la Pregunta RGE núm. 7217/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
pendents de resoldre per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a dia 6 de setembre de 2022. 9939

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7516/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Palma. 9939

AR) A la Pregunta RGE núm. 7517/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Eivissa. 9939

AS) A la Pregunta RGE núm. 7518/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Formentera. 9939

AT) A la Pregunta RGE núm. 7519/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Mallorca. 9939

AU) A la Pregunta RGE núm. 7520/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris a Menorca. 9939

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9887/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, sobre la política de col·locació i el nepotisme que podria afectar diversos familiars de l'actual director general de l'Ibsalut, Sr.
Manuel Palomino. 9940

4. INFORMACIONS

A) Vint-i-cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 9940
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2022, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei 29/1004, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 29/1994, DE 24 DE NOVEMBRE,

D'ARRENDAMENTS URBANS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Declaració universal dels drets humans de 10 de desembre
de 1948 declara, en el seu article 25.1, que tota persona té dret,
per a si mateixa i la seva família, a un nivell de vida adequat
que li asseguri la salut i el benestar, i, en especial,
l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els
serveis socials necessaris. També el Pacte internacional dels
drets econòmics, socials i culturals (PIDESC) en el seu article
onzè reconeix el dret a tenir un habitatge adequat. En el mateix
sentit, la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea fa
referència en el seu article 34 a la qüestió de l’habitatge: la
Unió reconeix i respecta el dret a una ajuda social i a una ajuda
d’habitatge per garantir una existència digna. 

Aquest dret queda recollit a l’article 47 de la Constitució
Espanyola de 1978, en el qual s’estableix que tots els espanyols
tenen dret a un habitatge digne i adequat i que, a més, els
poders públics han de promoure les condicions necessàries,
establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret,
i regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per
tal d’impedir l’especulació. 

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears) recull el dret a l’habitatge en el seu article
12.3. A més, l’article 22 del text estatutari conté el manament
als poders públics en el sentit que aquests han de garantir el
dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes
Balears. 

Pel que fa a l’àmbit competencial, l’Estatut d’Autonomia
estableix la competència exclusiva en matèria d’habitatge en el
seu article 30.3. En l’exercici d’aquesta competència, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar l’any 2018 la Llei
5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, que
establia el marc normatiu per regular les polítiques públiques
en matèria d'habitatge. Val a dir que, tot i que aquesta llei

estableix mesures valentes en defensa del dret de l’habitatge, el
seu desenvolupament reglamentari encara no ha estat
completat. Entre altres coses, encara no ha estat aprovat el
reglament necessari per regular el funcionament, el
procediment d’inscripció, rectificació i cancel·lació del
Registre de fiances de contractes d’arrendament de finques
urbanes de les Illes Balears, tal com recull l’article 58 de
l’esmentada llei. 

Més recentment, el Parlament de les Illes Balears ha validat el
Decret llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge,
del Govern de les Illes Balears. Aquesta nova norma conté
mesures per facilitar la promoció, la construcció, la implantació
o l'ús d'habitatges de titularitat pública amb l’objectiu de
contribuir a fer efectiu el dret d’habitatge. 

El preu del lloguer d’habitatges s’ha disparat durant els darrers
anys a l’Estat espanyol. Les Illes Balears no són una excepció
a aquesta tendència, sinó que més aviat són un dels territoris
que pateix més agudament aquesta problemàtica. Segons el
darrer Boletín periódico del Observatorio de Vivienda y Suelo
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, els
preus del lloguer d’habitatges varen experimentar a l’Estat
espanyol un increment del 50% entre el primer trimestre de
2015 i el primer trimestre de 2021. Pel que fa en concret a les
Illes Balears, continua sent la segona comunitat autònoma de
l’Estat amb una mitjana de preus de lloguer més elevada, i
Palma és la quarta capital de província amb lloguers més cars. 

De fet, la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 fa
encara més urgent la necessitat d’adoptar mesures per fer
efectiu el dret d’habitatge, atès que aquesta situació ha deixat
molts ciutadans de les Illes Balears, i d’arreu de l’Estat, en una
situació de vulnerabilitat econòmica i social molt dura que els
dificulta aquest dret. 

Per tots aquests motius es fa necessari que les administracions
competents en matèria d’habitatge puguin introduir instruments
normatius per controlar les rendes dels lloguers d’habitatge,
com ara règims de contenció o moderació de les rendes de
lloguer d’habitatges. 

En aquest sentit, emperò, cal destacar que es produeix una
paradoxa, atès que si bé moltes comunitats autònomes tenen la
competència exclusiva en matèria d’habitatge, com és el cas de
les Illes Balears, d’acord amb l’article 30.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, no queda clar que aquestes
mateixes comunitats autònomes puguin establir règims de
contenció o moderació de les rendes de lloguer d’habitatges per
la limitació que imposa el marc legal estatal, atès que l’article
149.1.8 de la Constitució Espanyola reserva a l’Estat la
competència sobre les bases de les obligacions contractuals.
Aquesta competència sobre les bases de les obligacions
contractuals queda recollida a la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, que en el seu article 17,
apartat 1, estableix que les rendes de lloguer d’habitatges han
de ser fixades lliurement entre les parts del contracte
d’arrendament. Aquesta disposició de la legislació estatal ha
estat utilitzada per argumentar contra la possibilitat que les
comunitats autònomes puguin establir règims de contenció o
moderació de les rendes de lloguer d’habitatges. De fet, aquesta
és la raó que dona el Consell de Garanties Estatutàries de
Catalunya en el seu Dictamen 7/2020, de 5 d’agost, sobre la
Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció
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de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, per
argumentar que l’esmentada iniciativa legal no té empara
constitucional. 

En conseqüència, es fa necessari modificar l’article 17 de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, per
tal de possibilitar que les comunitats autònomes competents en
matèria d’habitatge puguin establir règims de contenció o
moderació de les rendes de lloguer d’habitatges. 

Aquesta necessitat, de fet, va quedar palesa a la I Cimera Illes
Balears-Comunitat Valenciana, celebrada a Palma els dies 5 i
6 de juliol de 2021. De fet, un dels acords que es varen prendre
en l’esmentada cimera va ser, literalment, el següent: 

“El Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana
defensaran de forma conjunta davant l’Estat la inclusió dins
la Llei estatal d’habitatge de mecanismes legals pels quals
les comunitats autònomes puguin controlar els preus en els
mercats tensionats, així com el fet d’establir mecanismes de
cooperació per garantir la funció social de l’habitatge
davant els usos especulatius”. 

II

Aquesta proposició de llei es formula a l’empara de l’article
87.2 de la Constitució Espanyola, que estableix que les
assemblees de les comunitats autònomes podran “trametre a la
Mesa del Congrés una proposició de llei”. Aquesta
competència també queda recollida a l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, concretament a l’apartat segon de l’article 50,
que regula les funcions del Parlament de les Illes Balears. 

III

Aquesta llei consta d’un article únic que modifica els articles
10 i 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans. El primer apartat de l’article únic modifica l’article 10,
relatiu a la pròrroga del contracte. El segon apartat de l’article
únic, doncs, modifica el primer apartat de l’article 17, amb
l’objectiu de deixar clar que la renda en els contractes
d’arrendaments d’immobles urbans l’estipularan les parts sense
perjudici dels règims de contenció o moderació de rendes de
lloguer d’habitatges que puguin aprovar les comunitats
autònomes. 

Per altra banda, el tercer apartat de l’article únic dóna cobertura
legal al fet que les comunitats autònomes en els seus respectius
àmbits territorials puguin establir els esmentats règims de
contenció o moderació de rendes de lloguer. Aquests règims de
contenció o moderació s’hauran de circumscriure en aquelles
zones amb un mercat d’habitatge tensionat. A més, s’estableix
que l’establiment d’aquests règims podrà preveure el seu
respectiu règim sancionador i sistema de resolució extrajudicial
de conflictes que eventualment es puguin produir entre
arrendadors i arrendataris en contractes subjectes als règims de
contenció o moderació de rendes. 

Finalment, la llei inclou una disposició final única que en
regula l’entrada en vigor. 

Article únic 
Modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans 

1. Es modifica l’article 10 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, que queda redactat amb el
tenor literal següent:

“Article 10 
Pròrroga del contracte 

1. Si arribada la data de venciment del contracte o de
qualsevol de les seves pròrrogues, i un cop transcorreguts
com a mínim cinc anys de durada d'aquell, o set anys si
l'arrendador era persona jurídica, cap de les parts no hagués
notificat a l'altra, almenys amb quatre mesos d'antelació a
aquella data en el cas de l'arrendador i almenys amb dos
mesos d'antelació en el cas de l'arrendatari, la seva voluntat
de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament
per terminis anuals fins a un màxim de tres anys més, tret
que l'arrendatari manifesti a l'arrendador amb un mes
d'antelació a la data d’acabament de qualsevol de les
anualitats la seva voluntat de no renovar el contracte. 

2. En els contractes d'arrendament d'habitatge habitual
subjectes a la present llei en els quals l'immoble se situï en
una zona de mercat residencial tensionat i, dins el període
de vigència de la declaració de la referida zona en els
termes disposats a la legislació estatal en matèria
d'habitatge, finalitzi el període de pròrroga obligatòria
previst a l'article 9.1 d'aquesta llei o el període de pròrroga
tàcita previst a l'apartat anterior, prèvia sol·licitud de
l'arrendatari podrà prorrogar-se de manera extraordinària el
contracte d'arrendament per terminis anuals per un període
màxim de tres anys, durant els quals es continuaran aplicant
els termes i les condicions establerts per al contracte en
vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà
de ser acceptada per l'arrendador, tret que s'hagin fixat
altres termes o condicions per acord entre les parts, s'hagi
subscrit un nou contracte d'arrendament amb les limitacions
en la renda que si escau procedeixin per aplicació del que
es disposa als apartats 6 i 7 de l'article 17.1.bis d'aquesta
llei, o en el cas que l'arrendador hagi comunicat en els
terminis i les condicions establerts a l'article 9.3 d'aquesta
llei, la necessitat d'ocupar l'habitatge arrendat per
destinar-lo a habitatge permanent per a ell o els seus
familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o
per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de
separació, divorci o nul·litat matrimonial. 

3. Al contracte prorrogat li continuarà sent aplicable el
règim legal i convencional al qual estigués sotmès.”

2. Es modifica l’article 17, apartat 1, de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans, que queda redactat amb
el tenor literal següent:
 

“1. A tots els efectes, i sense perjudici de l’establert a
l’apartat 1 bis d’aquest article, la renda serà la que
lliurement estipulin les parts.”



BOPIB núm. 176 -  21 d'octubre de 2022 9909

3. S’afegeix un nou apartat 1 bis, a l’article 17 de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, que
queda redactat amb el tenor literal següent: 

“1 bis. Zones de mercat residencial tensionat 

1. Les comunitats autònomes, en els àmbits territorials
respectius, podran establir legislativament règims de
contenció o moderació de rendes de lloguer d'habitatges en
aquelles zones de mercat residencial tensionat per als
contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la present
llei dins el període de vigència de la declaració de la
referida zona. La determinació d'aquest règim podrà
preveure el seu respectiu règim sancionador i sistema de
resolució extrajudicial de conflictes produïts entre
arrendadors i arrendataris en contractes subjectes a aquests
règims de contenció o moderació de rendes.

2. L'objecte d'aquesta declaració de mercat residencial
tensionat s'enfocarà a orientar les actuacions públiques en
matèria d'habitatge en aquells àmbits territorials en els quals
existeixi un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge per
a la població, en condicions que el facin assequible per al
seu accés al mercat. 

3. La declaració i la vigència d'una zona de mercat
residencial tensionat establerta a l'apartat anterior requerirà
l'elaboració d'una memòria que la justifiqui, a través de
dades objectives i fonamentada en l'existència d'un especial
risc de proveïment insuficient d'habitatge per a la població
resident, incloent-hi les dinàmiques de formació de noves
llars, en condicions que la facin assequible. 

4. En el cas dels territoris insulars i les àrees metropolitanes
de ciutats o altres nuclis, seran considerades igualment com
a zones de mercat residencial tensionat en la seva totalitat
encara que només concorrin en una part del seu territori els
requisits per a la declaració de zona de mercat residencial
tensionat. 

5. La declaració, d'acord amb aquest procediment, d'un
àmbit territorial com a zona de mercat residencial tensionat
comportarà la redacció, per part de l'administració
autonòmica competent, d'un pla específic que proposarà les
mesures necessàries per a la correcció dels desequilibris
evidenciats en la seva declaració, així com el seu calendari
de desenvolupament per al període de vigència de la
declaració de la zona de mercat residencial tensionat. 

6. El departament ministerial competent en matèria
d'habitatge, en el marc de l'exercici de les competències
estatals, podrà desenvolupar un programa específic per a
aquest àmbit territorial que modificarà o s'annexarà al pla
estatal d'habitatge vigent, i habilitarà l'Estat per: 

a) Promoure fórmules de col·laboració amb les
administracions autonòmiques competents i amb el sector
privat per estimular l'oferta d'habitatge assequible en aquest
àmbit i en el seu entorn. 

b) Dissenyar i adoptar mesures de finançament
específiques per a aquest àmbit territorial que puguin
afavorir la contenció o la reducció dels preus de lloguer o
venda. 

c) Establir mesures o ajudes públiques específiques
addicionals dins el pla estatal d'habitatge vigent, d'acord
amb les previsions que, si escau, aquest estableixi. 

7. L'aplicació del programa establert a l'apartat anterior
podrà implicar l'adopció de mesures en el si de la Comissió
de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i
Patrimonials, encaminades a afavorir l'increment de l'oferta
d'habitatge social i assequible.”

Disposició final única 
Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Boletín Oficial del Estado. 

A la seu del Parlament, a 4 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 7548/22, relativa a inici del nou curs escolar 2022-
2023 i la implantació de la LOMLOE, amb les esmenes RGE
núm. 8408, 8412, 8397 i 8417/22, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a modificar la resolució
aprovada en data 8 de setembre per flexibilitzar el nou
procediment d’avaluació, de forma que els docents comptin
amb temps suficient per formar-se i familiaritzar-s’hi, i els
centres, si ho requereixen i per decisió del claustre de
cadascun, disposin de tot el curs 2022-2023 per elaborar la
proposta pedagògica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta Inspecció
Educativa a revisar el compliment efectiu i l’eficàcia del
Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’abús
escolar de les Illes Balears i a treballar al costat de
Convivexit per fer les consideracions de millora que estimi
oportunes, així com a continuar potenciant el Pla de
convivència i contra l’abús escolar reforçant el treball amb
pares, mares i testimonis de l’assetjament escolar a les
aules.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional i la Conselleria de
Salut i Consum a col·laborar i coordinar accions conjuntes,
com la formació a docents, amb recursos suficients al Pla de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-172.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208408
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208408
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208412
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208397
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208417


9910 BOPIB núm. 176 -  21 d'octubre de 2022

prevenció contra el suïcidi, i a poder actuar adequadament
per detectar el més aviat possible qualsevol problema de
salut mental de l’alumnat incloent les addiccions, i amb
especial atenció a l’adolescència, en el marc de la xarxa
integrada de serveis que preveu l’article 2.5 de la Llei
d’educació de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar pressupostàriament les comunitats
autònomes, d’acord amb els acords de la conferència
sectorial, amb l’objectiu de baixar les ràtios i que els
centres puguin comptar amb més recursos humans i
materials.

A la seu del Parlament, 3 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5947/22, relativa a adopció
immediata de mesures per a l'adaptació de l'activitat
econòmica balear a les circumstàncies actuals, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'identificació de les causes de les actuals dificultats
econòmiques i dels seus corresponents efectes sobre les
famílies, els autònoms i les empreses, amb la finalitat
d'adoptar les mesures necessàries per a la seva recuperació
i adaptació a la situació econòmica actual.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
urgent de convocar una reunió de la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda Estat-comunitat  autònoma de les
Illes Balears per estudiar la dotació econòmica necessària
i els sectors a compensar fiscalment a causa dels costos
addicionals derivats de la insularitat (Mallorca), la doble
insularitat (Menorca i Eivissa) i la triple insularitat
(Formentera).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a establir ajudes directes al sector del transport de
mercaderies vinculat a l'activitat econòmica de les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a determinar unes ajudes específiques al sector
primari que incloguin l'exempció de quotes i taxes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a determinar de forma immediata una línia
d'ajudes per a PIME i autònoms.

A la seu del Parlament, 3 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5365/22, relativa a condemna
de la massacre de Melilla, amb les esmenes RGE núm. 8399,
8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8415 i 8416/22, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
condemna pels fets ocorreguts el dia 24 de juny de 2022 a
la ciutat de Melilla, concretament a la frontera entre el
Regne del Marroc i el Regne d’Espanya, i que varen tenir
com a conseqüència la pèrdua de vides humans i nombroses
persones ferides.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir i reforçar els compromisos adquirits pel
Regne d’Espanya en defensa dels drets humans i a continuar
amb la seva defensa màxima i en tot moment, tant dins com
fora del seu territori. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i les Corts Generals a adequar la Llei Orgànica
4/2015 per avançar cap a un marc normatiu que respecti
escrupolosament els drets humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i les Corts Generals a continuar amb el sosteniment
de les relacions internacionals del Regne d’Espanya sobre
la base dels drets humans i els principis democràtics de
llibertat, justícia i igualtat recollits a la Constitució
Espanyola i a la normativa de la comunitat europea i
internacional. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a continuar amb la defensa dels acords
internacionals i dels drets humans del poble sahrauí, i a
exigir als organismes internacionals el compliment del dret
internacional, inclòs el necessari referèndum
d’autodeterminació del Sàhara Occidental, respecte de
processos de descolonització inacabats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i les Corts Generals a continuar amb el
desenvolupament de la política migratòria integral
establerta per la Unió Europea, ordenada i basada en el
respecte als drets humans garantint la integritat de les
persones en el seu dret a la migració.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a col·laborar en la identificació dels cadàvers i la
localització dels familiars i a garantir una sepultura digna,
a través dels serveis consulars espanyols al Marroc.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir de manera immediata una investigació
independent per esclarir aquesta tragèdia humana i derivar
les corresponents responsabilitats polítiques i penals en
col·laboració amb les delegacions diplomàtiques de la Unió
Europea presents en territori marroquí.

A la seu del Parlament, 3 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7307/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política
general del Govern en matèria d'habitatge.

Actuà com a interpelAlant el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el conseller de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de setembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 8380/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia
d'ajudes dels fons Next Generation per a l'eficiència energètica,
la rehabilitació i la descarbonització de les ciutats, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

B) RGE núm. 7646/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han quedat enrere en política social, que contestà la consellera
d'Afers Socials i Esports.

C) RGE núm. 7631/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transport gratuït per als alumnes de batxillerat i
formació professional, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.

D) RGE núm. 7635/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a seu de
l'Agència Espanyola de Supervisió de la IA (Intel·ligència
Artificial) a les Illes Balears, que contestà el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

E) RGE núm. 7636/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
de precarietat dels serveis d'urgències d'Atenció Primària -
SUAP-, que contestà la consellera de Salut i Consum.

F) RGE núm. 7638/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
aplicació del 25% d'ensenyament en espanyol, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.

G) RGE núm. 7640/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserves marines a les
aigües pitiüses, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació.

H) RGE núm. 7645/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
salut a les Illes Balears, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

I) RGE núm. 7642/22, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del programa de l'IMSERSO, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 7644/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

K) RGE núm. 7647/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han quedat enrere en educació, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

L) RGE núm. 7648/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han quedat
enrere en política d'habitatge, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

M) RGE núm. 7642/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petites i
mitjanes empreses que han quedat enrere, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

N) RGE núm. 7641/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a justificació de la subvenció
de 500.000 euros al Reial Mallorca, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 7630/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
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a transferència de competències en matèria de costes i litoral,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 7637/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mobilitat a
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 7639/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exigència als
socis de Govern en relació amb la pujada de l'impost de turisme
sostenible (ecotaxa), que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

R) RGE núm. 8381/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'imposts per
ajudar les famílies com fan altres comunitats autònomes, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2022, rebutjà els Punts 1, 3, 6, 7 i 8 de la Moció
RGE núm. 7548/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la
LOMLOE, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 17, vots en contra 35

i abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 55, vots a favor 27, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punts 6, 7 i 8: vots emesos 55, vots a favor 26, vots en

contra 29 i abstencions 0.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2022, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 5947/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció immediata de mesures per a l'adaptació de
l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals, amb
el resultat següent: vots emesos 52, vots a favor 19, vots en
contra 27 i abstencions 6.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears de suport a les dones que es manifesten a favor dels
seus drets a Iran arran de l'assassinat de Masha Ameni i en
contra de la repressió que sofreix el poble iranià.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió dels
dies 4 i 5 d'octubre de 2022, aprovà, per assentiment, la
declaració institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
de suport a les dones que es manifesten a favor dels seus
drets a Iran arran de l'assassinat de Masha Ameni i en

contra de la repressió que sofreix el poble iranià

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal,
reconegut des de fa dècades a diversos textos internacionals. És
també un principi fonamental de la Unió Europea. No obstant
això, existeixen molts països en els quals segueix sense
respectar-se.

El passat 13 de setembre, la jove iraniana de 22 anys, Masha
Ameni, d’origen kurd, va ser detinguda per la Policia de la
Moral i portada a una comissaria per assistir a una hora de
“reeducació”, per infringir, suposadament, l’obligació de
cobrir-se el cap amb un hijab ben ajustat. Poc després va ser
ingressada en coma a un hospital, on va morir el 16 de
setembre. La versió oficial afirma que va sofrir una aturada
cardíaca. Diversos testimonis asseguren que la van colpejar
dins del vehicle que la traslladava a la comissaria i que tenia
senyals de maltractament.

Pocs dies després, Hadis Najafi, de 20 anys, penjava en xarxes
socials un vídeo en el qual es llevava el hijab i es recollia els 
cabells rossos en un monyo enfront de la policia que intentava
controlar una manifestació a la ciutat de Karaj. Recentment
vam saber que la jove va ser assassinada per la policia del país,
amb sis trets en la cara, el coll i el pit.

Aquests nous atemptats contra els drets i llibertats de les dones
en Iran han originat una onada de manifestacions i enèrgiques
protestes de milers de dones en més de vint ciutats del país, que
com Hadis Najafi, es graven mentre es tallen el cabell o cremen
els seus vels a la vista de tots, compartint aquests vídeos a les
xarxes socials. En diverses ciutats les dones protagonitzen
manifestacions en les quals es lleven el hijab i canten contra el
govern protestes que són durament reprimides per part de la
violenta policia del règim dels ayatollahs i d’Ibrahim Raisi. Es
creu que fins al 24 de setembre han mort almenys 54 persones
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a conseqüència d'aquesta repressió, segons diverses fonts, i els
detinguts poden ser més de 1.186.

Davant aquesta gravíssima vulneració dels drets de les dones i
dels drets humans, el Parlament de les Illes Balears:

1. Condemna la vulneració dels drets humans i
particularment dels drets de les dones i les nines per part del
règim iranià.

2. Reprova l'assassinat de les joves Masha Ameni i Hadis
Najafi, així com la repressió desencadenada per les
autoritats iranianes contra les dones i contra tots aquells que
s’han solidaritzat amb l'assassinat de la jove, demanant
l'eliminació de les restriccions en la vestimenta i en la
conducta imposades pel règim ayatollah.

3. Atén les demandes de les dones iranianes en l'exili, que
demanen suport a la comunitat internacional en la seva
lluita contra la repressió i la falta de llibertats a l’Iran.

4. Fa costat a les manifestacions que han sortit al carrer a
l’Iran i altres nacions del món per protestar per l'assassinat
de Masha Ameni i el posterior de Hadis Najafi, i exigir la
posada en llibertat de tots els detinguts, començant per la
periodista Nilufar Hamedi, que va ser la primera en
comunicar la mort de Masha.

5. Condemna la repressió del règim iranià, especialment
repressiu dels drets i llibertats de les dones i les persones
homosexuals.

6. Reconeix el dret de les dones en qualsevol part del món
a no fer ús de vels, hijabs, burques o de qualsevol altre que
suposi una restricció a la llibertat individual
d’indumentària, corprens que són a més símbol de
submissió.

7. Proposa impulsar en el si de la Unió Europea noves
sancions contra el règim iranià, incloent també la
anomenada a consultes dels ambaixadors de la Unió
Europea en aquesta nació.

8. Anima a impulsar en el si de les Nacions Unides
iniciatives a nivell global a favor de la llibertat de les dones,
especialment en aquells països que fan de la llei religiosa la
font de la llei civil.

Ordre de Publicació

B)
Comunicació al Ple del Parlament dels diputats

encarregats de defensar la iniciativa legislativa de
modificació de la Llei 29/1994, de 245 de novembre,
d'arrendaments urbans, davant el Congrés dels Diputats.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies 
4 i 5 d'octubre de 2022, fou informat que, conformement amb
l'article 195.1 del Reglament de la cambra i atès l'acord per
assentiment de la Junta de Portaveus, la Mesa ha acordat
d'encomanar la defensa de la iniciativa legislativa esmentada a
l'enunciat als diputats següents:

• Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt
• Joan Ferrer i Ripoll, del Grup Parlamentari Socialista
• Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari

Unidas Podemos

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Debat de política general del Govern de les Illes Balears

corresponent a l'any 2022.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies 
4 i 5 d'octubre de 2022, conformement amb els articles 185 i
següents del Reglament de la cambra, celebrà el Debat de
política general del Govern de les Illes Balears corresponent a
l'any 2022.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5955/21,
relativa a comissions bancàries, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar un reglament que garanteixi un
cobrament de totes les comissions bancàries just i
proporcional cap a tots els clients de les entitats bancàries. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que el Banc d’Espanya proporcioni alternatives de
dipòsit de diners per a les persones que no volen o no poden
pagar comissions a bancs privats.

A la seu del Parlament, 24 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El vicepresident de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7515/22,
relativa a inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de
malalties professionals, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de l’Estat de creació d’una comissió
d'estudi per avaluar la necessitat d'integrar la perspectiva de
gènere en el quadre de malalties professionals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè, d'aquesta comissió d'estudi, en formin part
les comunitats autònomes, mitjançant els seus òrgans de
caràcter científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos
laborals. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè inclogui en el quadre de malalties
professionals les patologies de les extremitats superiors
patides per les cambreres de pisos. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè la integració de la perspectiva de gènere
assoleixi també els protocols de vigilància de la salut que
han de ser aplicats en l'àmbit de la salut laboral d'acord amb
el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova
el Reglament dels Serveis de Prevenció.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

 

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
381/22, relativa a millorar i agilitar les convocatòries de
beques menjador, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els canvis necessaris en la
convocatòria de beques de menjador perquè, a partir del
curs 2022-2023, aquestes es puguin sol·licitar abans de
l’inici del curs mitjançant una declaració responsable dels
ingressos de les famílies sol·licitants i es puguin resoldre
dos mesos abans de l’inici del curs escolar en qüestió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els canvis necessaris en la
convocatòria de beques de menjador perquè, a partir del
curs 2022-2023, no s’excloguin d’aquestes convocatòries
els fills de pares amb deutes a Hisenda o a la Seguretat
Social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els canvis necessaris en la
convocatòria de beques de menjador perquè, a partir del
curs 2022-2023, també se’n puguin beneficiar aquells
infants escolaritzats a centres escolars que no disposen de
servei de menjador, combinant l'ajut directe amb la targeta
moneder.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2022
El secretari de la comissió
Ares fernández i Lombardo
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 6 d'octubre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
449/22, relativa a la gratuïtat del transport escolar per als
alumnes d'estudis postobligatoris, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a prendre les mesures i a destinar els
recursos que siguin necessaris per garantir el dret a
l’educació i a la igualtat d’oportunitats per accedir als
estudis postobligatoris (batxillerat, FP i ensenyaments
artístics) ampliant la gratuïtat dels desplaçaments als
alumnes menors de 18 anys que cursen estudis fora del seu
municipi de residència.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que l'entrada en vigor del primer acord es
produeixi a l'inici de curs 2022-2023.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2022
El secretari de la comissió
Ares fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2022, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 5955/21, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a comissions
bancàries, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
3, vots en contra 10 i abstencions 0.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

1378/22.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2022, es produí un
empat a la votació de la proposició no de llei esmentada, del
Grup Parlamentari Ciudadanos,  relativa a deflactar la tarifa de
l'IRPF. Després de les votacions previstes a l'article 101.1 del
Reglament de la cambra, amb el mateix resultat, la proposició
no de llei esmentada, conformement amb l'article 101.3 del
mateix reglament, serà dirimida sotmetent la qüestió a la
decisió del Ple.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord sobre la sol·licitud de compareixença de la

representació de la Federació de Cooperatives (CoopIB)
sobre les necessitats de les cooperatives de les Illes Balears
davant la propera presentació del projecte de llei de
cooperatives per part del Govern de les Illes Balears (RGE
núm. 6080/22).

 La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022, acordà, per
unanimitat, la compareixença de la representació de la
Federació de Cooperatives (CoopIB), sol·licitada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada del punt 4 de la Proposició no de llei RGE

núm. 381/22.

 A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022, fou
retirat el punt 4 de la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a millorar i agilitar les
convocatòries de beques menjador.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre de 2022, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9866/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb la
situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la conselleria de Salut i
Consum en relació amb la política general del Govern pel que
fa a les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les darreres
dades sobre les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears es
fa necessari i urgent que el Govern doni compte de la seva
gestió al respecte davant la cambra.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa.
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9888/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a saturació i pressió
humana a les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 7226/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 7226/22, relativa a política general del
Govern en relació amb la saturació i la pressió humana a les
Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que no es pot
mantenir per insostenible el creixement poblacional i de places
turístiques viscut a Balears els darrers 25 anys.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que no es pot
mantenir per insostenible el creixement del parc automobilístic
i de flota de cotxes de lloguer viscut a Balears els darrers 25
anys.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix un
enorme percentatge de compra d'habitatges a Balears per no
residents i que aquest és un dels principals factors de les
enormes dificultats existents a Balears per fer efectiu el dret a
un habitatge assequible.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que els darrers 20
anys existeix un increment important d'immigrants que arriben
a Balears de manera il·legal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les mesures territorials corresponents perquè
els nuclis turístics no puguin augmentar la superfície de sòl
urbà o urbanitzable per a usos turístics, residencials o mixts.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que previsions de
creixement de sòl urbà o urbanitzable com els prevists al Pla
General de Palma, amb casos com el de Son Sardina, no són el
camí per anar cap a la sostenibilitat i aturar l'excés de pressió
humana de Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un canvi normatiu que derogui la moratòria
de places turístiques, elimini les places existents a les borses de
places i sense cap nou increment de places permeti l'intercanvi
de places existents.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un canvi normatiu que estengui a Mallorca,
Menorca i Eivissa un marc legal similar al de Formentera sobre
entrada de vehicles.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar una nova normativa que suposi establir un
sostre de cotxes de lloguer de possible comercialització a cada
una de les illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions necessàries perquè Balears pugui
establir un límit en la compra d'habitatges per part de no
residents o de persones amb manco de cinc anys de residència.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a dur a terme una política efectiva de control de fronteres,
evitar la proliferació de màfies dedicades a transportar persones
de forma il·legal a territori de la Unió Europea i donar
compliment al retorn immediat de les persones arribades
il·legalment d'acord amb allò previst a la normativa
d'estrangeria.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un canvi normatiu que possibiliti el canvi
d'ús turístic d'establiments obsolets i de baixa qualitat a altres
usos amb desaparició de les places turístiques d'aquests
establiments.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a canviar el model de gestió aeroportuària atorgant a les
institucions de les Illes Balears una capacitat de decisió sobre
el dimensionament dels aeroports i les connexions aèries amb
origen o destí a les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la implantació de canvis fiscals que
desincentivin venir a residir a les Illes Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el nou model de finançament incorpori com a nous
elements de referència l'augment poblacional, la població
flotant i el cost de la vida de cada territori.

16. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
establir un règim jurídic especial per a tots els territoris
insulars, permetent als governs d'aquests territoris establir
peculiaritats al règim jurídic general en cas que es donin
circumstàncies extraordinàries, com per exemple la
sobrepoblació o una pressió humana excessiva

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El portaveu
Josep Melià i Ques
Les diputades
Maria Antònia Sureda i Martí
Catalina Pons i Salom

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=7


BOPIB núm. 176 -  21 d'octubre de 2022 9917

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9828/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a comprovacions del
servei de vigilància de posidònia a Menorca, 2022.

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

Quantes comprovacions ha fet el servei de vigilància de la
posidònia per saber si una determinada embarcació estava
fondejada sobre praderies de posidònia entre el 15 de maig i el
10 d'octubre de 2022 a Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 9829/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions
fondejades sobre posidònia a Menorca, 2022.

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

Quantes embarcacions ha detectat el servei de vigilància de
la posidònia que estaven fondejades sobre praderies de
posidònia entre el 15 de maig i el 10 d'octubre de 2022 a
Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 9830/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a embarcacions
fondejades sobre posidònia que ha fet moure el servei de
vigilància a Menorca, 2022.

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

Quantes embarcacions ha fet moure el servei de vigilància
de la posidònia que estaven fondejades sobre praderies de
posidònia entre el 15 de maig i el 10 d'octubre de 2022 a
Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 9831/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors iniciats pel servei de vigilància a Menorca,
2022.

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

Quants d'expedients sancionadors ha iniciat el servei de
vigilància de la posidònia per fondeigs sobre praderies de
posidònia entre el 15 de maig i el 10 d'octubre de 2022 a
Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 9832/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'establiments i locals de turisme d'excessos
(1).

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

Vist l'anunci fer per la presidenta Armengol en el debat de
política general per adquirir establiments d'una o dues estrelles
i locals de turisme d'excessos dedicant una partida de 10
milions d'euros, de quina manera es triaran les propietats a
adquirir pel Govern?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 9833/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'establiments i locals de turisme d'excessos
(2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Vist l'anunci fer per la presidenta Armengol en el debat de
política general per adquirir establiments d'una o dues estrelles
i locals de turisme d'excessos dedicant una partida de 10
milions d'euros, s'establirà un concurs públic per dur a terme
aquesta adquisició?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 9834/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'establiments i locals de turisme d'excessos
(3).

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

Vist l'anunci fer per la presidenta Armengol en el debat de
política general per adquirir establiments d'una o dues estrelles
i locals de turisme d'excessos dedicant una partida de 10
milions d'euros, sobre la base de quins criteris, més enllà de la
categoria o que estiguin situats en zones de turisme d'excessos,
podran optar a ser adquirits pel Govern?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 9835/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'establiments i locals de turisme d'excessos
(4).

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

Vist l'anunci fer per la presidenta Armengol en el debat de
política general per adquirir establiments d'una o dues estrelles
i locals de turisme d'excessos dedicant una partida de 10
milions d'euros, té ja el Govern un treball previ sobre a quines
zones i quins establiments podrien ser adquirits? En cas
afirmatiu, indicau el llistat de zones i establiments esmentats?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 9836/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'establiments i locals de turisme d'excessos
(5).

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

Vist l'anunci fer per la presidenta Armengol en el debat de
política general per adquirir establiments d'una o dues estrelles
i locals de turisme d'excessos dedicant una partida de 10
milions d'euros, en quina data està previst tenir executada
aquesta iniciativa?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 9883/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vehicles elèctrics de la xarxa d'autocars TIB.

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.

Nombre d'autocars elèctrics de la flota de la xarxa TIB.

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

K)
RGE núm. 10564/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició
d'habitatges de grans tenidors.

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

Quin és el nombre total d'adquisició d'habitatges de grans
tenidors des de l'any 2019 fins a dia d'avui? Indicau la data
d'adquisició de cada un dels immobles.

Palma, a 17 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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L)
RGE núm. 10565/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
total per exercir el dret de tempteig i retracte sobre
habitatges de protecció oficial.

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.

Quina ha estat la inversió total per any corresponent als
anys 2020, 2021 i 2022 per exercir el dret de tempteig i retracte
sobre habitatges de protecció oficial?

Palma, a 17 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

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 19 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10606/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licitud de no-aplicació de la LOMLOE el curs
2022/2023.

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, ha demanat el Govern de les Illes Balears
al Govern de l'Estat que no s'apliqui la LOMLOE el curs
2022/2023

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 10607/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nou hospital de pacients crònics
de Felanitx.

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, en quin estat es troba la construcció del nou
hospital de pacients crònics de Felanitx?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 10611/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes
estratègics a càrrec dels fons Next Generation per a l'illa de
Formentera.

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. Company, quins projectes estratègics es troben
pressupostats a càrrec dels fons Next Generation EU per a l'illa
de Formentera el 2023?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

D)
RGE núm. 10612/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport econòmic a
malalts i acompanyants que es desplacen a Mallorca.

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

Considera que el suport econòmic que es dona als malalts
i acompanyants que es desplacen a Mallorca des d'altres illes és
adequat?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 10613/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de capacitat màxima de càrrega humana a 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.
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Sr. Conseller, quines mesures plantejar el Govern en el cas
que l'estudi de capacitat màxima de càrrega humana a Balears
que ha sol·licitat conclogués que a les nostres illes sobren
habitants?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 10614/22 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

10641/22), de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a racionalització
de la despesa pública de la comunitat autònoma 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, contemplarà el Govern un pla de
racionalització de la despesa pública a l'avantprojecte de
pressuposts de la CAIB per a 2023?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 10615/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places disponibles per a l'accés al grau de Medicina de la
facultat de la UIB.

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.

Té previst el Govern establir per al curs 2022-2023 un
augment de 20 places a les 60 ofertes en el grau de Medicina de
la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 10616/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
règim sancionador amb motiu de la COVID-19.

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

Sra. Armengol, continua defensant el règim sancionador
que aprovà el seu govern amb motiu de la COVID-19?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 10617/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a sector agrari després del certamen de fotografia
per empoderar les dones del camp.

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. De la Concha, en què ha millorat el sector agrari de
Balears amb la celebració d'un certamen de fotografia per
empoderar les dones del camp?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

J)
RGE núm. 10618/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límits
en matèria d'habitatge.

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

Sr. Portaveu Negueruela, a quins mecanismes es refereix
vostè quan demana a la Unió Europea establir límits en matèria
d'habitatge?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

K)
RGE núm. 10619/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Illes Balears com a destí turístic.

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

Sr. Negueruela, considera que el Govern està donant
resposta a les Illes Balears com a destí turístic?
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Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 10620/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per defensar la propietat privada i
evitar l'ocupació il·legal d'habitatges.

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 d'Habitatge, quines accions desenvolupa el
Govern per defensar la propietat privada i evitar l'ocupació
il·legal d'habitatges?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 10621/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renúncia als convenis de carreteres dels consells insulars a
canvi del factor d'insularitat.

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

Per què ha renunciat el Govern de les Illes Balears als
convenis de carreteres dels consells insulars a canvi del factor
d'insularitat?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 10622/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cobertura vacunal 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.

Ara que ha començat la vacunació contra la grip, quina és
la valoració que fa de la cobertura vacunal de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 10623/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les obres dels habitatges de Can Escandell i Son Busquets.

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

Sr. Conseller d'Habitatge, quin dia comencen les obres dels
habitatges de Can Escandell i Son Busquets?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 10624/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
en el transport públic d'SFM.

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

Quines mesures pensa aplicar per incrementar la seguretat
en el transport públic d'SFM?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 10625/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts generals de l'Estat per a 2023.

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'Hisenda, creu realment que el projecte de
pressuposts generals de l'Estat per a 2023 és el que els
ciutadans de les Illes Balears necessiten i mereixen?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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R)
RGE núm. 10626/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a un
habitatge per part dels ciutadans amb les rendes mitjanes
i baixes.

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

Sra. Armengol, considera que les seves polítiques faciliten
que els ciutadans amb rendes mitjanes i baixes puguin accedir
a un habitatge?

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2022, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9826/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
partides dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB per a
2023, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, quina és la distribució prevista des de la
direcció de l'EPRTVIB, per partides, del pressupost per a
2023?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 9837/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a comicis de maig de 2023, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, com pensa estructurar IB3 Ràdio i Televisió
la visibilitat de tots els partits de cara als comicis de maig de
2023?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 9841/22, de la diputada Patrícia Fons i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a producció
i emissió d'un programa de televisió de sàtira política,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

S'ha plantejat la direcció d'IB3 la producció i emissió d'un
programa de televisió de sàtira política com va ser Can Bum?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D)
RGE núm. 9859/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
renúncia dels treballadors de Dalton Audiovisual Services,
SLU al reconeixement de dret de cessió il·legal, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, pot explicar la relació d'IB3 i la seva com a
director general en les pressions als treballadors de Dalton
Audiovisual Services, SLU perquè renunciïn al reconeixement
de dret de cessió il·legal?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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E)
RGE núm. 9861/22, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat d'emissions a IB3 Ràdio, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Com es pretén continuar avançant en la simultaneïtat
d'emissions a IB3 Ràdio?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

F)
RGE núm. 9862/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a premis de
periodisme de l'Associació de Periodistes de les Illes
Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Com valora la darrera edició dels premis de periodisme de
l'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) i la seva
afectació sobre l'EPRTVIB?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur

G)
RGE núm. 9863/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts en
diferit, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa del seguiment de continguts en diferit?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

H)
RGE núm. 9864/22, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adaptació de la graella durant els mesos estivals, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa de l'adaptació de la graella durant els
mesos estivals?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich

I)
RGE núm. 9867/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba el procés d'internalització d'IB3?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 9868/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació del nou delegat d'IB3 a Menorca,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba la contractació del nou delegat
d'IB3 a Menorca?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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K)
RGE núm. 9869/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissió del debat sobre l'acció política i de
govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'any 2022, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu IB3 no va retransmetre el debat sobre l'acció
política i de govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'any 2022 en la seva integritat?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 9875/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IB3
Ràdio 2_2, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, podríeu valorar la posada en marxa de les
retransmissions d'IB3 Ràdio 2 i la possibilitat de fer una passa
més i emetre en FM?

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9761/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
formació en prevenció de riscos laborals, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

La formació, la qualificació i l'aptitud de les persones
treballadores és fonamental per al correcte desenvolupament de
l'activitat professional, desenvolupar les seves capacitats i
competències, oferir un bon servei, però també per poder
garantir la seguretat i la salut dels treballadors i les
treballadores.

Conèixer les condicions laborals, els riscos que hi pot haver
i ser conscients dels riscos que algunes feines comporten per a
la salut, permet avançar en l'autoprotecció del treballador
davant situacions que poden comportar risc en moments
puntuals o incidir negativament en la seva salut a més llarg
termini.

Des de l' any 1995, la Llei de prevenció de riscos laborals
estableix, en el seu article 19, amb caràcter genèric, que la
formació en seguretat i salut en el treball ha de ser suficient i
adequada, teòrica i pràctica, havent d'actualitzar-se quan es
produeixin canvis en les funcions que exerceixi la persona
treballadora o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els
equips de treball. Es tracta d'un precepte que no ha estat exempt
d'anàlisi i debat doctrinal, per la seva generalitat. Perquè,
segons l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, les
empreses tenen l'obligació d'impartir formació a tots els seus
treballadors per compte d'altri des del moment de la seva
contractació i amb independència de la modalitat o durada del
contracte de treball que aquests tinguin.

Ara bé, cal fer una reflexió davant aquesta situació, ja que,
malgrat l'obligatorietat de l'empresa de fer aquesta formació en
el moment de la contractació, aquesta sol fer-se moltes vegades
per serveis de prevenció externs i amb un caràcter general.
Aquesta formació, segons s’estableix, ha de ser teòrica i
pràctica, suficient i adient. Però queda poc definit el contingut,
la duració i l’adaptació específica a les condicions del lloc de
treball o del treballador.

A més, tampoc no s’especifica el termini de validesa
d’aquesta formació o la necessitat de realitzar actualitzacions
periòdiques o davant de canvis de l’organització empresarial o
modificacions que puguin tenir els diferents llocs de feina.

Per tot això els grups sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que impulsi la informació i la sensibilització sobre la
importància de la formació en prevenció de riscos laborals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, en el sí de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el



BOPIB núm. 176 -  21 d'octubre de 2022 9925

Treball, s'estudiï la possibilitat de desenvolupar
reglamentàriament l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos
laborals en els seus diferents aspectes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears perquè impulsin la inclusió de
clàusules sobre formació en salut laboral en la negociació
col·lectiva.

Palma, a 11 d'octubre de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

B)
RGE núm. 9860/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a excepció de l'ús del tacògraf, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

El Reial decret 640/2007, de 18 de maig, té per objecte
establir excepcions en el compliment de les normes relatives a
la instal·lació i l'ús del tacògraf i als temps de conducció i
descans, de conformitat amb l'article 3.2 del Reglament (CEE)
núm. 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, i amb
l'article 13.1 del Reglament (CE) núm. 561/2006, del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006.

L'article 13.1 del Reglament CE núm. 561/2006 deixa a
discreció dels estats membres l'aplicació del que es disposa en
aquest. En rebaixar el límit que estableixen les normes europees
s'impedeix que es pugui aplicar l'exempció en transport
desenvolupat íntegrament en la totalitat de les illes, a excepció
i exclusivament de Formentera; així la resta de les Illes Balears
i l'arxipèlag canari queden excloses de l'esmentada excepció.
Tot això a pesar que la norma original primitiva, que resulta ser
el Reglament CE núm. 561/2006, permet l'esmentada
excepcionalitat a les illes amb una superfície de fins a 2.300
quilòmetres quadrats.

Efectivament, la nova normativa europea permet
excepcionar l'ús del tacògraf als transports realitzats a Ceuta i
Melilla, així com els que discorrin íntegrament per illes la
superfície de les quals no superi els 2.300 quilòmetres quadrats
(el que en la pràctica eximiria de l'obligació d'ús a totes les illes
espanyoles a excepció de Mallorca).

Han estat múltiples i reiterades les peticions d'associacions
del sector del transport i de les institucions insulars adreçades
al Govern d'Espanya perquè en el moment d'actualitzar la
normativa es contemplés l'exempció per als territoris insulars
amb superfície inferior a 2.300 quilòmetres.

El passat 20 de setembre de 2022 el Butlletí Oficial de
l'Estat publicava el Reial decret 729/2022 del Govern
d'Espanya que actualitzava les excepcions a nivell nacional de
l'ús del tacògraf en funció del sector d'activitat o de l'àmbit
geogràfic on es realitzi el transport, tot això conformement al
nou Reglament europeu sobre temps de conducció i descans
inclòs en el paquet de mobilitat aprovat per la Unió Europea el
juliol de 2020.

Doncs bé, l'esmentat Reial decret 729/2022 només ha
recollit l'excepció referida a les dues ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla, però en el cas de les illes només s'ha exceptuat
aquelles que no superin els 250 quilòmetres de superfície, això
és, només una desena part del que preveu la normativa europea,
la qual cosa en la pràctica deixa únicament exclosa l'illa balear
de Formentera, essent les illes d'Eivissa i Menorca les que
novament han quedat al marge de l'excepció.

Com s'ha dit, aquesta decisió del Ministeri de Transports ha
suposat en la pràctica ignorar la petició realitzada tant per les
associacions de transportistes com dels governs insulars
d'Eivissa i Menorca, amb el suport fins i tot de la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge del Govern balear. El sector del
transport exigia l'excepció de l'ús del tacògraf en els transports
realitzats a les illes espanyoles que, per la seva superfície tan
reduïda, tan sols genera dificultats burocràtiques i inversions
per als autònoms i les empreses transportistes pel fet que les
distàncies recorregudes són molt reduïdes i en conseqüència els
temps de conducció són molt limitats.

Atès que no ha quedat provat que amb l'ús del tacògraf
s'hagin previngut accidents o infraccions i menys en l'àmbit
insular de l'illa d'Eivissa i/o de Menorca.

I vist que la situació econòmica complexa per la qual
travessen les empreses dedicades al transport de passatgers i
mercaderies obligarà, abans de desembre de 2024, a substituir
dels vehicles els tacògrafs existents per uns models intel·ligents
de segona generació.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè elevi aquesta petició i sigui aprovada i
incorporada a l'ordenament jurídic espanyol l'excepció permesa
en el CE núm. 561/2006 “p) Transports íntegrament
desenvolupats en illes o regions aïllades de la resta del territori
nacional la superfície del qual no superi els 2.300 quilòmetres
quadrats, amb la finalitat d'exonerar al transport per carretera
de l'ús del tacògraf.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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C)
RGE núm. 9881/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de millora del turisme i de futur, davant
la Comissió de Turisme i Treball.

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

El turisme s’està constituint en la indústria, l’activitat
econòmica, que està impulsant de manera clara i transversal la
recuperació econòmica i social a Espanya i en concret a les
Illes Balears, desprès de la greu crisi sanitària per la
COVID-19. Per tal motiu sembla coherent posar tots els
mitjans que sigui possible per mantenir-lo actiu i continuant
recuperant l’econòmica, tenir cura d’ell i protegir-lo,
mantenir-nos com a destí segur i generar confiança, ja que es
tracta de la targeta de presentació d’un país.

Arrancaven els inicis de la temporada turística amb
incerteses, agreujades per la invasió russa a Ucraïna,
l’increment dels preus dels carburants, l’energia, l’increment de
la inflació, situació que a dia d’avui continua més intensament
encara, arribant al 10%..., o amb noves situacions com el
Brexit, que també està afectant l’activitat als aeroports i les
fronteres, fent-se necessaris més efectius policials.

El sector turístic paga avui un 30% més per l'energia, el gas
i els hidrocarburs, i encara que s’hagin pujat els preus, aquest
increment mai pot mitigar l’increment del cost del servei que
s’està produint; per tant, més enllà d’observar la producció de
tota casta d’empreses turístiques, s’ha de tenir en compte si han
pogut o podran afrontar els deutes adquirits per la pandèmia,
retornar puntualment els crèdits ICO o els ISBA, fer front als
pagament d’imposts que, lluny de baixar-los, no fan altra cosa
que incrementar-se. I s’ha de tenir en compte què passarà amb
tots els concursos de creditors que hi ha aturats o si seran
necessàries noves mesures per ajudar a finalitzar el procés de
recuperació a totes aquelles petites, mitjanes o grans empreses
que hagin pogut sobreviure. Cas concret de les agències de
viatges, que han vist com a causa de la pandèmia ha estat uns
dels col·lectius que més ha patit.

Darrerament hem vist mesures preses pel Govern central
que consideram que no beneficien en res els ciutadans ni el
teixit productiu, com ara la creació de nous imposts com el de
la banca, que consideram que acabarà refredant l'economia i
repercutint sobre els ciutadans, que és el que sempre passa.

Perquè la realitat és que tenim una nova crisi que no es pot
negar, per tant es fa necessari impulsar l’economia i l’ocupació
sobre la base d’un sector que tindrà manco possibilitats de
contribuir a la recuperació si es contrau el consum intern, el
consum privat i l’estalvi, per la qual cosa continuam
considerant necessari deflactar l'IRPF a les rendes mitges i
baixes.

S’ha de ser conscient que les males previsions a nivell
nacional de creixement i d’inflació, com ja han avisat la
Comissió Europea i diferents organismes nacionals i
internacionals, i que Espanya continua sense recuperar els
nivells prepandèmia, de fet som el país que pitjor gestiona la
situació econòmica des de 2019, som a la cua d’Europa en PIB,

en increment del deute públic sobre el PIB (un 20%), i amb el
doble d’atur i dèficit que la mitja de la UE.

De fet, des del Govern central no fa gaire ja han començat
a llançar el missatge que vénen temps difícils davant l’alta
inflació, i que no descarten una recessió. Per tant es fan més
necessàries que mai noves mesures de política econòmica que
permetin i facilitin la continuïtat òptima del sector econòmic en
general i del turístic en particular.

D’altra banda, gràcies al turisme, Balears està recuperant
llocs de feina i riquesa, torna a ser per si mateix el sector tractor
per a la recuperació que estira de molts altres sectors
econòmics, però que també necessita ajuda per poder continuar
endavant, i les polítiques del Govern central i les que s’estan
impulsant des del Govern de les Illes Balears creim que no són
les adequades.

Consideram que les polítiques turístiques a la nostra
comunitat autònoma no s’han de basar en la prohibició, la
limitació i la sanció, sinó en mesures incentivadores, de
simplificació administrativa i en una millor gestió pública.

D’altra banda observam també que des del Govern central
han tornat a fer deixadesa de les seves funcions o simplement
han demostrat que no tenen intenció de salvar el programa de
turisme social amb els viatges de l’IMSERSO, i no s’ha fet una
revisió de les condicions i en especial dels preus que
subvenciona el Govern central, tal com es va aprovar al
Parlament a iniciativa del Grup Parlamentari Popular, obligant
molts d’hotels a desistir de poder entrar al programa i deixant
molts de majors sense el seu viatge.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dotar d’un PERTE turístic específic a nivell nacional, dotat
amb fons europeus amb una inversió de, almanco, 12.000
milions d’euros, de tal manera que des del sector turístic com
a indústria tractora es pugui impulsar una veritable
transformació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dur a terme una reducció provisional de l’impost especial als
hidrocarburs i a aplicar un tipus del 5% de l’IVA al
subministrament de calefacció i refrigeració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
impulsar facilitats per amortitzar els actuals préstecs ICO
mínim en un any, així com l'aprovació i el llançament d’una
nova línia d’avals per als autònoms i les empreses.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar un pla Renove de suport a l’hostaleria per a
maquinària, instal·lacions i equipaments.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
agilitzar el procediment de control de passaports britànics al
filtres de fronteres dels aeroports amb més tràfic i, en concret,
als de les Illes Balears.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
reduir de manera significativa i immediata les tarifes
aeroportuàries, amb especial menció i millora als territoris
insulars i no peninsulars per tal de contribuir a la millora de la
connectivitat aèria.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
potenciar els plans de Turisme Segur i les Oficines d’Atenció
al turista estranger.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar un sistema integral d’ajudes que garanteixi la solvència
de les agències de viatge.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per reduir la
burocràcia, impulsar la simplificació administrativa i de la
regulació turística, i a millorar la gestió publica.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’arribada i l'execució amb caràcter
d’urgència dels fons Next Generation per a la reactivació del
turisme.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear eines jurídiques per tal de facilitar la
modernització turística, l’increment de la qualitat, l’adaptació
dels establiments a les mesures de sostenibilitat mediambiental
i d’un turisme responsable i per a la reconversió de les zones
turístiques pioneres.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un veritable impuls a la digitalització en
l’àmbit turístic per tal de poder facilitar i simplificar els
procediments.

Palma, a 13 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 9890/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a incorporació de la perspectiva de gènere en
l'estudi i el tractament de les malalties minoritàries a les
Illes Balears, davant la Comissió de Salut.

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

S'estima que a Espanya existeixen més de 3 milions de
persones amb malalties minoritàries. És a dir, amb malalties
que afectin un limitat nombre de persones, en concret menys de
5 de cada 10.000 habitants.

Per tant, les malalties minoritàries són les que tenen una
baixa prevalença en la població. Però, en el seu conjunt,
afecten milions de persones, perquè segons l'Organització

Mundial de la Salut OMS en el món existeixen prop de 7.000
malalties minoritàries que afectin el 7% de la població en les
seves capacitats físiques, mentals i en les qualitats sensorials i
de comportament.

Un dels principals problemes als quals s'enfronta una
persona amb una malaltia minoritària és el diagnòstic. El temps
d'espera per obtenir-Lo s'allarga durant anys. El
desconeixement del funcionament i la simptomatologia
d'aquestes patologies és una de les causes d'aquesta demora
que, a més, té un important biaix de gènere.

Segons les dades de la Federació Espanyola de Malalties
Minoritàries (FEDER) "el 67% de les dones amb una malaltia
poc freqüent pateix demora en el diagnòstic, ja que els
símptomes de les diferents patologies no es manifesten de la
mateixa forma en les dones que en els homes, i això dificulta
l'accés a un diagnòstic", patint amb això un doble biaix: ser
dona i patir una malaltia minoritària.

Segons FEDER, el 2021 el SIO (Servei d'Informació i
Orientació) va atendre més de 5.000 persones, de les quals el
80% eren dones. Dels 975 menors atesos, el 95% encallin ser
nines. En el Servei d'Atenció Psicològica de l'entitat, de les 825
persones ateses l'any passat el 94% eren dones.

Una conseqüència immediata d'aquest biaix per raó de sexe
és, segons aquesta entitat, que les dones veuen agreujades les
seves malalties en una proporció doble als homes. A això se
suma que, en molts de casos, les malalties minoritàries són
degeneratives, i un alt percentatge, el 65%, són greus i
invalidants, el que afegeix a les dones que pateixen una malaltia
minoritària una tercera causa de discriminació, la discapacitat.

A més, en el 64% dels casos són les dones les que
assumeixen la cura del familiar amb malaltia minoritària. Totes
les dades posen de manifest que davant una malaltia minoritària
o poc freqüent, les dones, ja sigui per la seva condició de
malaltes o de cuidadores, sofreixen major discriminació no sols
en el retard d'un diagnòstic i, per tant, l'accés a un tractament,
sinó també en l'àmbit educatiu, social i laboral incrementant la
desigualtat que existeix respecte dels homes.

A les Illes Balears, en el marc de les estratègies en salut,
està inclosa una acció transversal: incorporar la perspectiva de
gènere a l’atenció en salut de la població de la CAIB objecte de
les estratègies en salut.

Per això, els grups sotasignants presentem la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb el Govern de l'Estat en el
desenvolupament de les següents mesures:

1. Recollir en els registres les dades epidemiològiques
desagregades per edat i per sexe, i per illa, si escau.

2. Promoure estudis i anàlisis de la situació de les dones i de les
nines que pateixen malalties minoritàries, especialment de les
Illes Balears.
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3. Incorporar la perspectiva de gènere en la investigació de les
malalties minoritàries, amb especial atenció a la identificació
de símptomes diferenciats per sexes.

4. Fomentar la perspectiva de gènere en l’atenció, no sols
sanitària, sinó també psicosocial a les Illes Balears.

Palma, a 14 d'octubre de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Antonia Martín i Perdiz
Miquel Ensenyat i Riutort
Antonio Jesús Sanz i Igual
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 10559/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ozó
troposfèric, 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, els grups
parlamentari Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

L'estiu de 2022 està aconseguint vèncer tots els registres
d'altes temperatures, tant diürnes com nocturnes. Està sent
habitual superar la temperatura per sobre dels 35ºC en gran part
de l'Estat, produint greus situacions de perill tant per a la salut
humana - està causant nombroses morts per cops de calor - així
com per a la integritat natural del territori, amb episodis
continuats d'incendis i grans incendis, que estan deixant al seu
pas paisatges desolats i nombroses pèrdues econòmiques.

Però a més de la gravetat de les conseqüències de les cada
vegada més freqüents onades de calor, propiciades pel canvi
climàtic, existeix una altra conseqüència, menys coneguda però
igualment devastadora per a la salut humana i els recursos
naturals. Ens referim a l'ozó troposfèric.

L'ozó (O3) és un gas natural que es troba a l'estratosfera,
una capa atmosfèrica situada a una altura d’entre 20 i 30
quilòmetres des de la superfície terrestre. La seva presència
serveix com una barrera o filtre davant de la radiació
ultraviolada del sol, perjudicials per a la vida. No ha de
confondre's amb l'ozó troposfèric, que es produeix molt a prop
de la superfície terrestre i que és el causant de problemes greus
per a la salut humana, singularment malalties
cardiorespiratòries. Així mateix, aquest gas té repercussions
greus sobre la salut dels ecosistemes, tant naturals com agraris,
per la reducció de la capacitat de la vegetació d'absorbir
nutrients i ser per tant més vulnerables a plagues i malalties.

L'ozó troposfèric no es crea de manera natural en aquesta
capa de l'atmosfera. És un contaminant secundari, és a dir,
necessita de reaccions fotoquímiques complexes entre

contaminants primaris precursors per formar-se, entre ells els
òxids de nitrogen (NO, NO2) i els compostos orgànics volàtils
no metànics (COVM). Els òxids de nitrogen es generen
principalment en el trànsit rodat, a partir de la combustió de
motors de benzina i sobretot de diesel, però també en la crema
de combustibles fòssils en centrals tèrmiques, mentre que els
compostos orgànics volàtils es formen fonamentalment a partir
d'activitats en les quals s'empren dissolvents orgànics, com a la
indústria de fabricació de pintures i vernissos, o en la indústria
siderúrgica, la de la fusta, la cosmètica o la farmacèutica.

L'ozó troposfèric s'origina quan es produeix una dissociació
dels diòxids de nitrogen (NO2) en una molècula de monòxid de
nitrogen (NO) i un àtom d'oxigen (O). Quan aquest últim
s'associa amb l'oxigen de l'aire es converteix en ozó (O3). L'ozó
no obstant això és molt inestable i tendeix a dissociar-se i
tornar a unir-se al monòxid de nitrogen mitjançant un procés
d'oxidació, però quan a l'aire hi ha presència important de
compostos orgànics volàtils, aquests impedeixen o dificulten
aquest procés, mantenint-se una presència elevada d'ozó. Si a
més hi ha en un determinat moment altes concentracions
d'òxids de nitrogen (NOx) i una disminució d'emissions de NO,
es reduirà el procés de destrucció d'O3, la qual cosa porta a un
augment de la seva concentració per la seva menor destrucció.

És important remarcar que perquè es produeixi la
dissociació del diòxid de nitrogen es requereix d'una aportació
d'energia que es produeix amb la radiació solar. Les reaccions
fotoquímiques entre els òxids de nitrogen i els compostos
orgànics volàtils augmenten amb la pujada de les temperatures.
Per això la major concentració d'ozó troposfèric es produeix a
la fi de primavera i a l'estiu i en les hores centrals del dia,
encara que, amb l'augment generalitzat de temperatures
provocat pel canvi climàtic, es preveu que aquests episodis
d'alta contaminació puguin abastar també la primavera
íntegrament i la tardor.

Cal apuntar que també el monòxid de carboni (CO) i el
metà (CH4) intervenen en la formació d'O3. El metà, un dels
principals gasos d'efecte d'hivernacle, és també un compost
orgànic volàtil que es genera en les activitats extractives dels
combustibles fòssils, en abocadors i aigües residuals, en la
crema i combustió de la biomassa, i en les activitats ramaderes,
sobretot en les macrogranges.

L'ozó tendeix a descompondre's en les zones en les quals
existeix una alta concentració de monòxid de nitrogen (NO),
com per exemple les que s'originen amb les emissions del
trànsit rodat i el transport en general. Això explica que la seva
presència en el centre de les grans ciutats sol ser més baixa que
en les àrees metropolitanes i en les àrees rurals pròximes o fins
i tot llunyanes, en les quals els vents transporten aquesta
contaminació d'origen urbà.

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) alerta de la
gravetat de l'O3 sobre la salut humana, amb incidència en el
curt i llarg termini en les afeccions cardiorespiratòries, sobretot,
però advertint que pot agreujar altres malalties. Atribueix
també 1.800 morts prematures l'any 2018 a Espanya. Quant als
ecosistemes, la incidència és especialment significativa en la
vegetació silvestre i en l'agricultura, en la qual l'AEMA estima
que una quarta part de la superfície conreada de l'estat està
afectada per aquest contaminant.
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La legislació europea de l'O3 queda reflectida en la
Directiva 2002/3/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2002, en la qual s'estableixen els llindars
d'informació i alerta per a les concentracions d'ozó en
l'ambient. Aquesta directiva es va transposar a l'ordenament
intern espanyol mitjançant el Reial decret 1796/2003, de 26 de
desembre, relatiu a l'ozó en l'aire ambient, posteriorment
derogat pel Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la
millora de la qualitat de l'aire.

Així mateix, el Protocol de Göteborg, a més d'altres
elements, contempla la contaminació atmosfèrica per ozó en la
troposfera, protocol desenvolupat en el marc del Conveni de
Ginebra sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a
gran distància.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), per part seva,
va reduir el valor màxim per a l'O3, establint-lo en 100 ?g/m³
al dia. A Espanya, seguint les disposicions de la Directiva de
2002, el màxim diari de les mitjanes mòbils octohoràries es fixa
en 120 ?/m³, no podent superar aquests valors més de 25
dies/any (en una mitjana de 3 anys).

Referent a l'anàlisi de la concentració i presència de l'O3, en
el conjunt de l'Estat i seguint l'informe sobre “l’avaluació de la
qualitat de l'aire a Espanya de 2018” del Ministeri de Transició
Ecològica, “de les 126 zones on es va avaluar aquest
contaminant, en 35 d'elles es van registrar valors per sobre del
valor objectiu, en 80 valors entre el valor objectiu i l'objectiu
a llarg termini, i en les 11 restants, per sota de l'objectiu a llarg
termini”. Aquests valors es marquen amb objectius de qualitat
de l'aire en relació amb la protecció de la salut. És a dir que
més del 30% de les zones avaluades presenten un estat
preocupant per a la salut humana entorn d'aquest contaminant.

També s'estudia la incidència de l'O3 en relació amb la
protecció de la vegetació. El màxim s'estableix en 18 000
µg/m³·h, de mitjana en un període de 5 anys, calculat a partir
de valors horaris de maig a juliol. Seguint la mateixa avaluació
del Ministeri, “de les 98 zones avaluades, en 53 d'elles es van
registrar valors per sobre del valor objectiu, en 30 valors entre
el valor objectiu i l'objectiu a llarg termini i les 15 restants van
registrar valors per sota de l'objectiu a llarg termini”. Més del
50%, per tant, de les zones avaluades presenten resultats
negatius per a la vegetació. Aquests valors, tant els relacionats
amb la salut humana com els de vegetació, es recullen en
estacions de vigilància de la contaminació de l'aire, en àrees
urbanes, suburbanes i rurals i en relació amb fonts d'emissió
principal del contaminant (trànsit, industrial o de fons, en
aquest últim cas sense relació directa amb cap font, però
receptora de l'emissió).

A Balears, segons l'avaluació citada, s'han emprat en el
2018 els següents punts de mostreig per avaluar la qualitat de
l'aire en relació amb l'ozó troposfèric:

• 18 punts de mostreig per a l'objectiu de protecció de salut
humana.
• 12 punts de mostreig per a l'objectiu de protecció de la
vegetació.

Només en una estació de Menorca, en la zona de Maó-Es
Castell, se supera el Valor Objectiu (VO) d'O3 per a la
protecció de la salut, de tipus rural de fons remot (amb 34

superacions del valor de 120 µg/m³ en una mitjana de 3 anys),
a causa de les emissions de la central tèrmica de Maó.

Quant a la protecció de la vegetació el resultat negatiu és
major. Se supera en més d'una zona -en concret en quatre- i en
més d'una estació -en concret sis. Es repeteix en aquest cas la
zona de Menorca indicada.

El Ministeri de Transició Ecològica indica que, “en el cas
de l'O3, per a les zones i aglomeracions en les quals durant
algun dels cinc anys anteriors les concentracions d'ozó hagin
superat un objectiu a llarg termini, és obligatori dur a terme
mesuraments fixos continus. Aquests mesuraments fixos podran
complementar-se amb informació procedent de modelització i/o
mesuraments indicatius. Quan es disposi de dades
corresponents a un període inferior a cinc anys per determinar
les superacions, les administracions competents podran
combinar campanyes de mesurament de curta durada en els
períodes i llocs en què la probabilitat d'observar nivells elevats
de contaminació sigui alta, d'acord amb els resultats obtinguts
dels inventaris d'emissions i la modelització. A la resta de
zones i aglomeracions es podran complementar els
mesuraments fixos continus amb informació procedent de
modelització i/o mesuraments indicatius”.

És necessari, per tant, implementar les polítiques de
transició energètiques en matèria de reducció de gasos
contaminants, tal com ja es recull en la Llei 7/2021, de 20 de
maig, de canvi climàtic i transició energètica, en Llei balear
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, així com en Reial decret 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. En el cas de l'ozó
troposfèric i ateses les recomanacions de diferents institucions
de l'Estat i internacionals que inclouen el mateix Ministeri de
Transició Ecològica cal, entre altres mesures, les següents:

• Revisió de la fiscalitat dels vehicles diesel, igualant la
imposició del gasoil i la benzina, i penalitzant els vehicles
diesel en els impostos de matriculació i de circulació, al
costat de mesures de restricció progressiva o prohibició de
la seva circulació.
• Moratòria sobre la construcció d'autovies i noves
carreteres impulsores de l'ús del vehicle privat i el model
d'urbanisme dispers que incrementa les distàncies a recórrer
i la necessitat d'utilitzar el cotxe.
• Limitació de la velocitat en la xarxa viària, tant en
autovies, carreteres convencionals, circumval·lacions i
xarxa urbanes interiors.
• Revisió de la gestió dels aparcaments urbans amb
moratòria de noves infraestructures.
• Millora del transport públic, com a alternativa a la
reducció necessària del transport privat. Millorar les
freqüències, introduir noves línies i adequar la seva
eficiència a les exigències ambientals.
• Mesures per reduir els precursors en la indústria, reduint
la utilització de combustibles fòssils i eliminant els
dissolvents orgànics, substituint-los per pintures i tintes a
l'aigua.
• Mesures per reduir els precursors en l'aviació i en el
transport marítim, instant AENA a limitar la capacitat
operativa dels aeroports de Balears i impulsant mesures de
control de les emissions dels grans creuers als ports de
Balears, mitjançant la implantació d'una ECA en el
Mediterrani occidental.
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• Reducció del consum energètic i del consum en general,
prioritzant els usos ambientals no onerosos i un estil de vida
saludable.

Entenem a més que, en el cas balear, com a mesura
complementària de limitació d'emissions seria convenient
reduir a tots els municipis de més de 20.000 habitants la
declaració de zones de baixes emissions en comptes dels
50.000 declarats en la llei estatal amb caràcter general, i als de
més de 20.000 habitants quan se superin els valors límit dels
contaminants regulats en Reial decret 102/2011, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Creiem que
aquesta mesura ha d'impulsar-se tant per la presència de
centrals tèrmiques en algunes poblacions d'aquestes
característiques i per la major presència de vehicles en el centre
d'aquestes ciutats, situacions que, compaginades, són
precursores d'ozó troposfèric, com per la pròpia configuració
poblacional de les illes menors de les Balears amb municipis
per sota dels 50.000 habitants però amb problemes de
contaminació similars i amb la finalitat d'impulsar actuacions
de reducció d'emissions en totes les illes.

Per tot l'exposat anteriorment, els grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre les mesures necessàries per reduir les emissions d'O3
troposfèric implementant les polítiques de transició energètica,
controlant el consum excessiu d'energia dels grans consumidors
i establint zones de baixes emissions en el centre de les ciutats
de més de 20.000 habitants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
realitzar els mesuraments fixos continus en aquelles zones en
les quals s'han superat en els últims anys les concentracions
d'O3, i mesuraments de curta durada en els moments àlgids en
zones potencials de contaminació per O3.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
informar la ciutadania de l'existència d'aquest contaminant poc
conegut i dels perills que comporta tant per a la salut humana
com per a la dels ecosistemes.

Palma, a 14 d'octubre de 2022
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joan Ferrer i Ripoll
Miquel Ensenyat i Riutort
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4404/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatgers que han emprat els transports d'SFM.

Any 2018 tren+metro
01/18 402.978
02/18 389.673
03/18 406.616
04/18 433.312
05/18 480.546
06/18 433.328
07/18 412.202
08/18 355.677
09/18 429.563
10/18 515.082
11/18 517.937
12/18 438.500
Total       5.215.414

Any 2019 tren+metro
01/19 444.171
02/19 456.464
03/19 492.313
04/19 471.673
05/19 534.227
06/19 458.759
07/19 459.960
08/19 391.114
09/19 516.928
10/19 598.645
11/19 532.678
12/19 483.886
Total 5.840.818

Any 2020 tren+metro
01/20 473.935
02/20 517.450
03/20 270.429
04/20   43.118
05/20 128.331
06/20 241.544
07/20 304.910
08/20 259.785
09/20 296.259
10/20 380.422
11/20 346.327
12/20 307.824
Total  3.570.334

Any 2021 tren+metro
01/21 256.131
02/21 288.608
03/21 370.183
04/21 339.193
05/21 395.856
06/21 388.219
07/21 360.456
08/21 319.169
09/21 410.026

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-156.pdf#page=19
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10/21 517.782
11/21 497.645
12/21 437.790
Total 4.581.058

Any 2022 tren+metro
01/22 389.424
02/22 448.698
03/22 565.607
04/22 511.842
05/22 266.927 dia 13 inclòs
Total 2.182.498

Palma, 10 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 5637 a 5640/22, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a campanya de souvenirs
per explicar les millores de la nova llei de turisme (1 a 3) i
a empresa que ha realitzat la campanya.

L’acció comunicativa a la qual es refereix consisteix en la
difusió d’un vídeo emès tant a les televisions d’àmbit illenc
com per mitjà dels perfils institucionals del Govern a les xarxes
socials. El termini de difusió va acabar el 31 de juliol de 2022.

Pel que fa al cost, aquesta campanya s’ha executat dins el
marc d’un contracte més ampli de serveis per a l’execució dels
continguts comunicatius i publicitaris del Govern de les Illes
Balears, adjudicat a Mallorca Video y Disset UTE. Es pot
consultar completament a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic (CONTR 2021 7197), o mitjançant el següent
enllaç:

https://contractaciondelestado.es/wps/portal/! 

Palma, 1 d’agost de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5653/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a càrrec o intermediari que va contactar amb
l'empresa PANAF HOLDING.

La directora d’àrea de Coordinació Administrativa del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, 5 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5654/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsable d'Ibsalut en relació amb els
pagaments efectuats a PANAF HOLDING.

La competència en matèria econòmica pressupostària per
autoritzar els pagaments del Servei de Salut correspon al
director general.

Palma, 5 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5655/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsable de PANAF HOLDING en relació
amb els serveis compromesos i no prestats.

El representant de la companyia a Espanya: Álvaro
Middlemann.

Palma, 5 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5656/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a motius pels quals no es varen prestar els serveis
de transport de mascaretes segons l'empresa PANAF
HOLDING.

Els vols no es van realitzar perquè la companyia aèria no
tenia els permisos pertinents per realitzar els vols i aterrar a la
Xina, tampoc tenia personal de terra als aeroports d’on havien
de sortir els vols.

Palma, 5 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5994/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de funcionaris interins d'FP
sense titulació que han quedat exclosos per formar part de
la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents.

El curs 2016-2017 hi havia 149 funcionaris interins d’FP
sense la titulació.

El curs 2021-2022 ha havia 20 funcionaris interins d’FP
sense la titulació.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-165.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-168.pdf#page=49
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Aquest curs 2022-2023 són un total de 18 docents.

Palma, 13 d’octubre de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 6798 i 6799/22, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a procés d'expropiació d'habitatges buits de grans
tenidors (1 i 2).

Actualment, 16 habitatges (5 a Eivissa, 3 a Mallorca i 8 a
Menorca) que seran adjudicats a partir de la darrera setmana de
setembre, al llarg d’octubre i principis de novembre.

Aquests habitatges han estat objecte de reformes i feines de
manteniment. També en alguns casos no tenien cèdula
d’habitabilitat, el que ha endarrerit l’adjudicació d’aquests.
Adjunt un llistat amb el pressupost estimat de condicionament
per a cadascun dels habitatges.

G.T. Expropiació temporal

Illa Grup Compte Pressupost
estimat

condicionament

Mallorca Grans tenidors expropiacions
temporals Manacor

Grans tenidors expropiacions
temporals Llucmajor

1
2

1

6.500,00€
13.200,00€

13.300,00€

Eivissa Grans tenidors expropiacions
temporals Sta. Eulària

Grans tenidors expropiacions
temporals St. Antoni de
Portmany

Grans tenidors expropiacions
temporals Eivissa

2
1

1
1

1

10.200,00€
3.700,00€

18.300,00€
12,500,00€

4.000,00€

Menorca Grans tenidors expropiacions
temporals Maó

Grans tenidors expropiacions
temporals Ciutadella

1

1
1
1
1
1
1
1

18.000,00€

8.800,00€
10.800,00€
10.000,00€
15.300,00€
12.000,00€
15.300,00€
12.000,00€

Respecte de la seva última pregunta, la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge està en procés de tancar el primer
expedient de cessió d’ús temporal. Una vegada hagi finalitzat
aquest procediment es continuarà fent ús d’aquesta ferramenta
que ens dona la Llei d’Habitatge de les Illes Balears.

Palma, 10 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6881/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Sa
Pobla.

Actualment s’estan duent a terme tasques de conservació i
manteniment al torrent de Sant Miquel i al Torrent de Sa
Siurana.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 9.370 m de torrents al
terme municipal, en concret als de Sant Miquel, Búger, Muro,
de Sa Siurana i Vinagrella.

Enguany es preveu actuar a uns 7.000 m al torrent de Sa
Siurana i al de Sant Miquel. A aquest darrer es continuarà amb
les tasques d’asfíxia de rizomes iniciades per la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat al Parc Natural de
S’Albufera.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 6882/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Sant Llorenç d'Es Cardassar.

El darrer cop que es va actuar va ser l’any 2021. Des de
2015 s’ha actuat a 31 km de torrents, al terme municipal, entre
ells diversos trams del torrent de Ca N’Amer, Ses Planes i el
torrent d’En Picot. Principalment, es varen fer tasques de
desbrossada de vegetació, retirada de sediments, anivellació i
terraplenat. També s’han retirat taps i arbres morts.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 6910 a 6916/22, del diputat
José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a seguretat als ports de Menorca (1 a 7).

L’horari del personal portuari és de 8.00 a 21.00 durant la
temporada d’estiu i els caps de setmana hi ha personal de
vigilància nocturna.

La plantilla de personal portuari (guardamolls i caps de
port) de PortsIB a Menorca són 26 persones (6 a Fornells i la
resta a Ciutadella entre el Port Interior i el Port Comercial).

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=18
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Plantilla de personal portuari:
2019 – 25
2020 – 26
2021 – 26
2022 – 26

Sí, els ports disposen de càmeres de videovigilància.

Hi ha ocasions en què, per diverses raons, hi ha càmeres
que no estan disponibles. És impossible dir que totes les
càmeres funcionen tota l’estona, són aparats electrònics
exposats a condicions meteorològiques. Quan es detecten
problemes en qualsevol càmera es posa en marxa la seva
reparació el més aviat possible. Està en procés de redacció un
plec per a la licitació de la millora i manteniment del sistema de
videovigilància de les instal·lacions portuàries de PortsIB que
esperem poder licitar abans de final d’any.

La investigació d’aquests actes vandàlics queda en mans de
la Guàrdia Civil, que és el cos de seguretat amb la competència
adequada. Les imatges de les càmeres de videovigilància es
posen sempre a disposició de la Guàrdia Civil quan així ho
sol·licita.

Les denúncies per actes vandàlics les han de dirigir els
usuaris a la Guàrdia Civil, per tant des de Ports de les Illes
Balears no tenim aquestes dades.

Palma, 5 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6930/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Maria de la Salut.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 13,89 km de torrents al
municipi de Maria de la Salut. Principalment es varen fer
tasques de desbrossada de vegetació, retirada de sediments,
anivellació i terraplenat.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6931/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Fornalutx.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 800 m de torrents al
terme municipal, en concret a diferents trams dels torrents de
Fornalutx i a Sa Rompuda, on principalment es varen fer
tasques de desbrossada de vegetació i neteja del terreny.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6932/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi
d'Alaró.

El darrer cop que es va actuar va ser l’any 2021. Des del
2015 a 2022 s’ha actuat a 5,23 km de torrents del terme
municipal, en concret a diferents trams de Na Marrantxa, Sa
Serreta i Solleric, on principalment es varen fer tasques de
desbrossada de vegetació i neteja del terreny.

De moment no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6933/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Bunyola.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 1.020 m de torrents del
terme municipal, a diferents trams del torrent Gros, on
principalment es varen fer tasques de desbrossada de vegetació
i es va retirar un tap.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6934/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi
d'Ariany.

El darrer cop que es va actuar va ser l’any 2021. Des del
2015 a 2022 s’ha actuat a 6,3 km de torrent de Petra
(Barqueres) al seu pas pel terme municipal, on principalment
es varen fer tasques de desbrossada de vegetació i neteja del
terreny.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6935/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Santa Margalida.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 7.570 m de torrent de
Son Real, on principalment es varen fer tasques de desbrossada
de vegetació i neteja del terreny.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6936/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Muro.

El darrer cop que es va actuar va ser l’any 2021. Des del
2015 a 2022 s’ha actuat a 7.130 m a diferents trams dels
torrents de Muro i de Vinagrella, on principalment es varen fer
tasques de desbrossada de vegetació i neteja del terreny.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6937/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Son Servera.

El darrer cop que es va actuar va ser l’any 2021. Des del
2015 a 2022 s’ha actuat a 22.39 km a diferents trams i als
afluents del torrent Nou, d’En Xiclati, de Son Jordi, de Cala
Millor, d’Es Morts i d’En Xinet. Principalment es varen fer
tasques de desbrossada de vegetació, retirada de sediments,
anivellació i terraplenat. També s’han retirat taps i arbres
morts.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6938/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de
Ses Salines.

Des del 2015 a 2022 s’ha actuat a 1.390 m del Torrent de
Camp Lledó, on principalment es varen fer tasques de
desbrossada de vegetació i neteja de terreny.

De moment, no es té previst tornar a actuar-hi enguany, fet
que pot canviar per diferents factors.

Palma, 11 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 6990 a 6997/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a plantilla orgànica i
funcional de cadascuna de les gerències hospitalàries dels
anys 2015 a 2022.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7001/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a requisits establerts al procés de
selecció dels llocs de feina directiva de lliure designació a
l'EPRTVIB IB3 el 2022.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 7013/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tancament temporal del Servei
d'Urgències de l'Hospital de Manacor.

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor no ha
tancat mai les portes, però si que de manera temporal, en dies
de moltíssima saturació o quan han tingut el TAC no
funcionant, el que implica entre d’altres coses no poder atendre
politraumatitzats greus, s’ha avisat al 061 per desviar les
ambulàncies.

• 16/05/22, 13.00 hores. Durant 6 hores aproximadament
• 26/07/22, 13.34 hores. Durant 6 hores aproximadament
• 04/08/22, de 16.00 a 22.00 hores, limitació pacients

politraumatitzats greus pel tema de RX.

Palma, 11 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7019/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a plantilla del servei de facultatius,
professionals d'infermeria i tècnics de cures d'infermeria a
les unitats bàsiques i centres de salut de les Illes.

L’atenció continuada a l’Atenció Primària de Mallorca
presta cobertura i assistència sanitària d’urgències als 22 Punts
d’Atenció Continuada (PAC) de l’àrea de Mallorca i els 4
serveis d’urgències d’Atenció Primària (SUAP) de Mallorca,
els 365 dies de l’any.

La dotació de la plantilla de professionals sanitaris i no
sanitaris destinada a prestar aquest servei a la població pot
variar durant l’any ja que es veu reforçada en diferents
situacions d’augment de la pressió assistencial. En condicions
normals, la dotació de professionals per atendre la població de
Mallorca als diferents punts assistencials d’urgències són:
• 44 facultatius als PAC en horari diürn (de 8h a 20h) i 22 en

horari nocturn (de 20 h a 8 h del dia següent).
• 31 facultatius als SUAP en horari diürn (de 8h a 20h) i 16

en horari nocturn (de 20h a 8h del dia següent).
• Total facultatius: 75 facultatius en horari diürn, dels que

cobreixen la nit la meitat.
• 44 infermeres als PAC en horari diürn (de 8h a 20h) i 22 en

horari nocturn (de 20h a 8h del dia següent).
• 31 infermeres als SUAP en horari diürn (de 8h a 20h) i 16

en horari nocturn (de 20h a 8h del dia següent).
• Total infermeres: 75 infermeres en horari diürn, dels que

cobreixen la nit la meitat.
• 4 TCAI en horari de 12 hores als 4 SUAP de Mallorca.
• 1 auxiliar administratiu als 22 PAC en horari diürn.
• 1 zelador als SUAP en tot el seu horari d’assistència.
• 1 zelador als PAC de Santa Ponça, Felanitx, Pollença, Son

Servera de dilluns a diumenge en horari nocturn.

Durant els mesos d’estiu, la direcció de la GAP Mallorca,
ha aplicat el pla de contingències d’Atenció Primària de
Mallorca per assegurar la cobertura de les urgències a tots els
punts assistencials de l’illa.

El pla de contingències es va elaborar per ser més eficients
i equitatius a manca d’algun professional sanitari. La Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca disposa d’un mapa de recursos
per saber la dotació idònia que ha de tenir cada PAC i cada
SUAP. També apareixen els recursos sanitaris del 061.

A més a més, disposem d’un servei localitzat de metge cada
dia de 20 a 8h, un segon metge localitzat de dijous a diumenge
de 20 a 8h, un metge localitzat dissabte i diumenge de 8 a 20h
i un localitzat d’infermera els divendres i dissabtes de 20 a 8h
durant els mesos de juliol i agost. Aquests localitzats es
mobilitzen en cas de necessitat i davant la manca sobtada
d’algun professional.

Durant els mesos d’estiu també s’ha dotat amb un dispositiu
d’intervenció ràpida (DIR) extra fins a les 17h per a donar
cobertura als domicilis de Palma. Actualment, a data de 8 de
setembre de 2022, no ha estat necessari tancar cap punt
d’atenció urgent i s’ha aconseguit prestar l’assistència sanitària
d’urgències a l’àrea de Mallorca durant tot l’estiu.

Palma, 26 de setembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7022/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre total d'empleats públics que
estan en situació d'abús de temporalitat a les Illes Balears.

Existeix un informe que determina el nombre de places
ocupades de forma ininterrompuda per personal temporal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb anterioritat a dia 31 de desembre de 2017, places que
podien ser susceptibles de conformar la taxa addicional prevista
a l’article 2.1 del Reial Decret llei 14/2001. Aquest informe es
va remetre al Parlament.

Així mateix, cal dir que, en aplicació dels criteris establerts
a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per
a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública (norma que
deroga el Reial Decret llei 14/2021), el Consell de Govern de
la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar les
ofertes públiques d’ocupació d’estabilització del personal
docent, del personal estatutari i del personal funcionari i laboral
dels serveis generals les quals inclouen totes les places
ocupades per personal temporal que d’acord amb els criteris
d’aquesta llei seran objecte d’estabilització.

Pel que fa al nombre total d’empleats públics que estan en
situació d’abús de temporalitat aquesta és una qüestió que
competeix determinar als tribunals de justícia, i en aquest sentit
esmentar que des del mes de febrer de 2022 el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, aplicant la més recent
doctrina sobre aquesta matèria dictada pel Tribunal Superior de
Justícia presentades per funcionaris interins encara que en
alguns supòsits els reconeix la situació d’abús en la
temporalitat.

En concret, la sala contenciosa administrativa declara una
situació d’abús en la temporalitat, en relació amb la clàusula
cinquena de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny
de 1999, en tretze supòsits (un a la Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, un a la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, tres a
la Conselleria de Salut i Consum, dos a l’Institut Balear de
Salut i Seguretat Laboral, un a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge, un a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, un
a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, dos a
la Conselleria d’Afers Socials i Esports i un a la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura).

Palma, 28 de setembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7024/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió de licitació per lots dels sis
edificis del nou Son Dureta.

El projecte de complex nou Son Dureta està previst
mitjançant un desenvolupament constructiu progressiu d’acord
amb la planificació de les necessitats assistencials. En aquest
sentit, en una primera fase es procedeix a licitar la construcció
de l’anomenat edifici B, compost de dos volums. Formarà part
també d’aquesta primera licitació, la intervenció del vell edifici
semicircular i estructures adjacents.

Quan a les previsions de licitació, la primer fase està
prevista treure-la a licitació pública, no més tard del mes
d’octubre. A continuació i d’acord amb la planificació de
necessitats es donarà continuïtat a la licitació de la resta del
complex, és a dir, edifici A que es composa de 4 volums,
completant així, els 6 volums que conformen el projecte.

Palma, 11 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 7027 a 7031/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesa del sector lacti (1 a
5).

1. Tres en total fins ara, més altres jornades de feina que no han
estat convocades en el format de mesa com a tal, però sí han
comptat amb els mateixos actors.

2. Vuit s’han dut a terme ja i la resta estan en marxa o s’estan
tramitant.

3. Alguns sí, com l’increment de fins a 14 cèntims ja que s’ha
produït en el preu al qual es paga la llet als ramaders des de la
implementació del Pla. Altres encara no, evidentment, ja que es
tracta d’un pla a mig termini, fins a l’any 2027.

4. De moment l’ha mitigat sens dubte, ja que sense l’increment
del preu al què es paga la llet gràcies al Pla Provilac, el sector
ramader ho hauria passat molt pitjor.

5. Resta per convocar.

Palma, 27 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7032/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Consell agrari interinsular.

Sí, el proper 20 d’octubre

Palma, 26 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 7033 a 7037/22, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a diversificació de la
producció i renda agrària (1 a 5).

1. No és quelcom quantificable en actuacions, sinó que es tracta
de fer política perquè diversos sectors puguin enfortir-se i tenir
més pes econòmic. En el nostre cas, hem organitzat meses per
subsectors i s’ha anat treballant amb el sector a través
d’aquestes, tenint en compte les necessitats específiques de
cada un d’ells.

2. En primer lloc, que molts subsectors que abans no es sentien
escoltats, ara tenen un full de ruta més clar; segon, que
pràcticament en tots s’han millorat tant la producció com la
comercialització; i tercer, una major incorporació de persones
treballant en aquestes.

3. Negativa i molt injusta, per això vàrem negociar una nova
PAC on aquest greuge es reconegués a la fi i per primera
vegada es compensés a la pagesia.

4. Quan es comenci a aplicar i a pagar la nova PAC, que
entrarà en vigor al 2023.

5. Quan es comencin a pagar les primeres ajudes corresponents
a la nova PAC.

Palma, 27 de setembre de 2022
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 7044/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a contracte administratiu de serveis
per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports (1).

La decisió d’ampliar el servei d’informació venia marcada
per:

1. Reduir el temps d’espera per a rebre l’atenció.
2. Obrir els horabaixes, una demanda expressa de la
ciutadania.

L’ampliació es va fer per contracte a través de la Llei
12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en
l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La
possibilitat d’ampliar amb personal propi es va descartar
perquè l’experiència de gestió ens duia a valorar que no era un
mecanisme adient atès que:
• Limitacions financeres de massa salarial i taxes de

reposició.
• Substitucions ràpides de baixes laborals.
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• Després d’haver tret a concurs dues places públiques
d’informadors i haver quedat desertes.

Palma, 22 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 7046/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a contracte administratiu de serveis
per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports (3).

El SIAC de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
comptarà amb 16 unitats d’informació i una centraleta
telefònica.

Inicialment, una part de les agendes de capvespre (dimarts
i dijous) es destinarà a l’atenció telefònica. A partir del mes de
novembre es farà un reajust per tal d’adaptar l’atenció a la
demanda dels ciutadans.

El total de llocs de treball d’atenció directa als ciutadans de
manera simultània serà de 17.

Per a prestar aquest servei és necessari comptar amb 21
persones distintes, ja que s’han de cobrir les absències
(vacances, baixes, etc.). A més comptarà amb un coordinador
i un suplent de coordinador.

Per tant, el Ple preveu que l’empresa adjudicatària ha de
comptar amb 23 persones: les 16 persones dels punts d’atenció,
una persona per a la centraleta, 1 suplent a Menorca, 2 a
Mallorca i 1 per a Eivissa i Formentera, un coordinador i un
suplent de coordinador.

L’assignació d’atenció telefònica i presencial s’anirà
regulant amb la gestió de les agendes de cita prèvia i en funció
de la demanda de cada tipus d’atenció.

Palma, 20 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 7056 a 7067/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de
l'Hospital Universitari Son Espases els anys 2011 a 2022.

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

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 7068 a 7079/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de
l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022.

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

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 7080 a 7091/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de
l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022.

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

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 7092 a 7103/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de
l'Hospital de Manacor els anys 2011 a 2022.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 7104 a 7115/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de la
Gerència de Menorca els anys 2011 a 2022.

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

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 7116 a 7127/22, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de la
Gerència d'Eivissa i Formentera els anys 2011 a 2022.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7128/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a obres a la instal·lació de l'alberg
juvenil de La Victòria d'Alcúdia.

Estat d’execució, termini de reforma/obres a la instal·lació
juvenil de l’alberg de la Victòria. 

A dia d’avui, s’ha signat el contracte amb l’empresa
adjudicatària de la licitació, pendent de realitzar dins el termini
legal establert a la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig, per a continuació començar les obres de reforma de
l’alberg de la Victòria. Es preveu que dins l’octubre de 2022
comencin les obres, que tenen un termini d’execució de 12
mesos.

Actuacions realitzades des de la licitació contractació. 
S’ha dut a terme el buidatge de la instal·lació per a poder

realitzar les obres objecte de la reforma de la licitació, facilitant
així les obres esmentades. S’ha posat en contacte la UTE que
s’encarregarà de la direcció de l’obra amb l’empresa
adjudicatària de les obres per establir les bases de col·laboració
necessàries.

Terminis d’execució per les fases objecte de contractació. 
Les obres tenen un termini previst de 12 mesos com

establien els plecs administratius de la licitació.

Palma, 30 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7129/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions de reforma i
manteniment a la instal·lació de l'alberg juvenil de La
Victòria d'Alcúdia.

No s’han realitzat tasques de manteniment a l’espera de
l’execució de les obres objecte de la licitació, però de forma
recurrent s’han fet visites a la instal·lació per a controlar-ne el
seu estat, s’ha obert per ventilar la instal·lació i s’han revisat
possibles desperfectes ocasionats pel desús, sense que aquests
siguin remarcables. S’ha de dir que també s’ha efectuat el
manteniment de prevenció de plagues per part de l’empresa
adjudicatària d’aquest servei a les diferents instal·lacions.

Palma, 30 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7130/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions d'equipament, reforma
i manteniment a la instal·lació campament juvenil de La
Victòria d'Alcúdia.

• Inversió en millores i adquisició d’electrodomèstics per a la
cuina.

• Millores en els banys femenins.
• Reparació de la coberta de la bugaderia i de la coberta de la

caseta dels comptadors.
• Folrar de pedra natural els pilars i murs laterals de

l’entrada.
• Instal·lació de cartells indicadors de fusta.
• Muntatge de barreres de pas.
• Realització de feines de millora en els passadissos, dos

banys de nova creació amb rentamans, dutxa i vàter en els
banys masculins.

• Feines de manteniment i neteja dels pinars.
• Inversió en millores de diferents elements de materials de

fusta ja existents, així com la nova incorporació de diferents
elements de fusta.

• Adquisició de taquilles per als treballadors/es de la
instal·lació.

• Canvi de totes les finestres i portes corredisses de la cuina
i recepció.

• Obres i tasques realitzades a la zona de la capella, en el mur
de marès i als aljubs.

• Adquisició d’un vehicle elèctric petit per ajudar a dur a
terme diferents feines dins la instal·lació.

• Retolació del nom de la instal·lació a l’entrada.
• Estudi i anàlisi de l’estructura i estat de l’edifici de serveis

annex al campament de la Victòria (búnquer) i interpretació
dels resultats obtinguts, mitjançant l’emissió d’un informe.

• Pressupost inicial específic destinat a aquesta instal·lació
durant els anys 2020, 2021 i 2022 (*).

• Tal i com es desprèn a la memòria dels nostres pressuposts
no disposam d’una partida específica per al campament,
sinó un pressupost global per a la gestió de totes les
instal·lacions juvenils.

• Pressupost executat a cada exercici (2019, 2020, 2021)
específic per a aquesta instal·lació (*).

• Les despeses totals executades al campament, incloses les
despeses de personal són:

2019: 190.280
2020: 417.545
2021: 399.940

Palma, 30 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 7183/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a finançament de l'EPRTVIB IB3.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.
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Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 7217/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients pendents de resoldre per part de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a dia 6 de
setembre de 2022.

A dia 6 de setembre hi ha pendents de resoldre:
a) 115 expedients corresponents a procediments d’avaluació

d’impacte ambiental i d’avaluació ambiental estratègica, dels
quals 20 estan pendents d’esmena de deficiències per part del
promotor o de l’òrgan substantiu.

b) 24 expedients en tramitació corresponents a
procediments d’autorització ambiental integrada, dels quals 10
corresponen a modificacions no substancials i 14 a
modificacions substancials o noves autoritzacions.

Sense perjudici de la resta d’activitats de la CMAIB, que,
en algun cas, requereix l’obertura d’expedients.

Palma, 3 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7516/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per a recursos
sociosanitaris a Palma.

La informació referida a les llistes d’espera, s’extreu cada
darrer dia de mes.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
residència al municipi de Palma són: 651.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
centre de dia al municipi de Palma són: 360.

Palma, 22 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 7517/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per a recursos
sociosanitaris a Eivissa.

La informació referida a les llistes d’espera, s’extreu cada
darrer dia de mes.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
residència a l’illa d’Eivissa són: 145.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
centre de dia a l’illa d’Eivissa són: 13.

Palma, 22 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7518/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per a recursos
sociosanitaris a Formentera.

La informació referida a les llistes d’espera, s’extreu cada
darrer dia de mes.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
residència a l’illa de Formentera són: 4.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
centre de dia a l’illa de Formentera són: 4.

Palma, 22 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 7519/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per a recursos
sociosanitaris a Mallorca.

La informació referida a les llistes d’espera, s’extreu cada
darrer dia de mes.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
residència a l’illa de Mallorca, Palma inclosa, són: 1341.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
centre de dia a l’illa de Mallorca, Palma inclosa, són: 504.

Palma, 23 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 7520/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llista d'espera per a recursos
sociosanitaris a Menorca.

La informació referida a les llistes d’espera, s’extreu cada
darrer dia de mes.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
residència a l’illa de Menorca són: 337.

En data 31/08/22, les persones que esperen una plaça de
centre de dia a l’illa de Menorca són: 210.
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Palma, 22 de setembre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9887/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre la política de
col·locació i el nepotisme que podria afectar diversos
familiars de l'actual director general de l'Ibsalut, Sr.
Manuel Palomino.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2022, conformement amb els articles 192.1 i
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la política de
col·locació seguida per la Conselleria de Salut i la Direcció
general de l'Ibsalut, que podria afectar familiars del mateix
director general de l'Ibsalut.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Vint-i-cinquena pròrroga de la Declaració de

l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en
el títol V bis. 

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència
de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article

122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies en relació amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, que encara no es considera
radicada, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta
del president, declara, per unanimitat dels membres presents,
que es continuen produint circumstàncies d’àmbit general de
caràcter greu i extraordinari que poden impedir la participació
presencial dels diputats i les diputades que integren els òrgans
del Parlament, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la vint-i-cinquena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 3 de novembre de 2022.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 10619/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes Balears com a destí turístic.
	RGE núm. 10620/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per defensar la propietat privada i evitar l'ocupació il·legal d'habitatges.
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	RGE núm. 9859/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a renúncia dels treballadors de Dalton Audiovisual Services, SLU al reconeixement de dret de cessió il·legal, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 9861/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a simultaneïtat d'emissions a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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	RGE núm. 9881/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de millora del turisme i de futur, davant la Comissió de Turisme i Treball.
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	A la Pregunta RGE núm. 5656/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motius pels quals no es varen prestar els serveis de transport de mascaretes segons l'empresa PANAF HOLDING.
	A la Pregunta RGE núm. 5994/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de funcionaris interins d'FP sense titulació que han quedat exclosos per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents.
	A les Preguntes RGE núm. 6798 i 6799/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a procés d'expropiació d'habitatges buits de grans tenidors (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 6881/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Sa Pobla.
	A la Pregunta RGE núm. 6882/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar.
	A les Preguntes RGE núm. 6910 a 6916/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relatives a seguretat als ports de Menorca (1 a 7).
	A la Pregunta RGE núm. 6930/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Maria de la Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 6931/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Fornalutx.
	A la Pregunta RGE núm. 6932/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi d'Alaró.
	A la Pregunta RGE núm. 6933/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Bunyola.
	A la Pregunta RGE núm. 6934/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi d'Ariany.
	A la Pregunta RGE núm. 6935/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Santa Margalida.
	A la Pregunta RGE núm. 6936/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Muro.
	A la Pregunta RGE núm. 6937/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Son Servera.
	A la Pregunta RGE núm. 6938/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels torrents que passen pel municipi de Ses Salines.
	A les Preguntes RGE núm. 6990 a 6997/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla orgànica i funcional de cadascuna de les gerències hospitalàries dels anys 2015 a 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7001/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a requisits establerts al procés de selecció dels llocs de feina directiva de lliure designació a l'EPRTVIB IB3 el 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7013/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tancament temporal del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor.
	A la Pregunta RGE núm. 7019/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plantilla del servei de facultatius, professionals d'infermeria i tècnics de cures d'infermeria a les unitats bàsiques i centres de salut de les Illes.
	A la Pregunta RGE núm. 7022/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre total d'empleats públics que estan en situació d'abús de temporalitat a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7024/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de licitació per lots dels sis edificis del nou Son Dureta.
	A les Preguntes RGE núm. 7027 a 7031/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesa del sector lacti (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 7032/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell agrari interinsular.
	A les Preguntes RGE núm. 7033 a 7037/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a diversificació de la producció i renda agrària (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 7044/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (1).
	A la Pregunta RGE núm. 7046/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contracte administratiu de serveis per a la gestió del Servei d'Informació i Atenció de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (3).
	A les Preguntes RGE núm. 7056 a 7067/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de l'Hospital Universitari Son Espases els anys 2011 a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 7068 a 7079/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 7080 a 7091/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de l'Hospital Son Llàtzer els anys 2011 a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 7092 a 7103/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de l'Hospital de Manacor els anys 2011 a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 7104 a 7115/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de la Gerència de Menorca els anys 2011 a 2022.
	A les Preguntes RGE núm. 7116 a 7127/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dades d'activitats de la Gerència d'Eivissa i Formentera els anys 2011 a 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7128/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres a la instal·lació de l'alberg juvenil de La Victòria d'Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 7129/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de reforma i manteniment a la instal·lació de l'alberg juvenil de La Victòria d'Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 7130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions d'equipament, reforma i manteniment a la instal·lació campament juvenil de La Victòria d'Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 7183/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament de l'EPRTVIB IB3.
	A la Pregunta RGE núm. 7217/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents de resoldre per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a dia 6 de setembre de 2022.
	A la Pregunta RGE núm. 7516/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris a Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 7517/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 7518/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 7519/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 7520/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris a Menorca.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 9887/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, sobre la política de col·locació i el nepotisme que podria afectar diversos familiars de l'actual director general de l'Ibsalut, Sr. Manuel Palomino.



	4. INFORMACIONS
	Vint-i-cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.


