
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  14 de gener de 2022 X legislatura Núm. 139  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 14564/21, de la diputada Maria Antònia  Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'ajuda que s'han sol·licitat per subvencionar les inversions en explotacions del sector dels fruits secs
l'any 2021. 7857

B) RGE núm. 14575/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'autoritzacions o informes que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2020 per zones inundables. 7857

C) RGE núm. 14576/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'autorització o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria de Medi Ambient l'any 2020.

7857

D) RGE núm. 14577/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'autorització o informe a zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria de Medi Ambient l'any 2021.

7857

E) RGE núm. 14578/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'autoritzacions o informes que va emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2021 per zones inundables. 7857

F) RGE núm. 14579/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a temps
transcorregut entre la petició d'informe o autorització per zones inundables i la seva emissió per part de la Conselleria de Medi Ambient.

7858



7854 BOPIB núm. 139 -  14 de gener de 2022

G) RGE núm. 14580/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a any
d'entrada de la petició dels informes o les autoritzacions a zones inundables emesos per a la Conselleria de Medi Ambient. 7858

H) RGE núm. 3/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nou PAC
de Sant Joan. 7858

I) RGE núm. 5/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern
respecte del control de la COVID-19 en la revisió de ventilació d'interior de locals i dependències de l'àmbit públic i privat. 7858

J) RGE núm. 6/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a distribució de tests
d'antígens a la població. 7858

K) RGE núm. 7/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proveïment de tests
d'antígens a les Illes Balears. 7859

L) RGE núm. 8/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de contingència
del Govern de les Illes Balears davant l'elevada incidència de la sisena onada de la COVID-19 per evitar la tensió a l'Atenció Primària
i hospitalària. 7859

M) RGE núm. 38/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBJOVE Institut Balear de la Joventut secció 17 codi E17. 7859

N) RGE núm. 39/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel secció 17 codi F03. 7859

O) RGE núm. 40/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 del Servei de Salut de les Illes Balears secció 18 codi 60. 7859

P) RGE núm. 41/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Direcció General de Consum secció 18. 7860

Q) RGE núm. 42/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears secció 18 codi F12. 7860

R) RGE núm. 43/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears secció 18 codi F14. 7860

S) RGE núm. 44/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears GSAIB secció 18 codi E22. 7860

T) RGE núm. 45/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència secció 17 codi F15. 7860

U) RGE núm. 46/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials secció 17 codi C14. 7861

V) RGE núm. 47/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació per a l'Esport Balear secció 17 codi F01. 7861

W) RGE núm. 48/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBDona Institut Balear de la Dona secció 11 codi 73. 7861

X) RGE núm. 49/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2021 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 secció 11 codi E01. 7861

Y) RGE núm. 130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desenvolupament
d'actuacions el 2022 del Pla d'infraestructures sanitàries del Govern licitades per import de 86,49 milions d'euros. 7861

Z) RGE núm. 131/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a queixes i denúncies
presentades durant 2021 pels usuaris i els seus familiars o representants envers les residències i els centres per a la gent gran de les Illes
Balears. 7862



BOPIB núm. 139 -  14 de gener de 2022 7855

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 14573/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a aerolínia pública. 7862

B) RGE núm. 14607/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la implantació de fórmules d'economia circular a les Illes
Balears (procediment d'urgència). 7864

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 14583/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per
les Illes Balears i Mixt, relativa a suport a l'activista Sultana Khaya i a la seva família, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports. 7864

B) RGE núm. 14587/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impulsar un pla de xoc contra la variant òmicron de la
COVID-19 sense imposar restriccions als drets i les llibertats, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 7865

C) RGE núm. 4/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sentència Valtonyc, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 7866

D) RGE núm. 26/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, relativa a garantia dels drets humans al Sàhara occidental, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports. 7867

E) RGE núm. 126/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aposta amb garanties d'SFM com a transport públic a Mallorca,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7868

F) RGE núm. 127/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a actuacions del rei emèrit, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. 7869

G) RGE núm. 129/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a sistema de finançament just per a Balears,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 7870

H) RGE núm. 133/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport al sector ramader, davant la Comissió d'Economia.
7871

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 14548/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura sobre l'estat d'execució del Pla d'Inversions Estratègiques de les Illes Balears. 7872

B) RGE núm. 14572/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut
i Consum sobre la situació i les actuacions desenvolupades sobre la sisena onada de la COVID-19 i la imminent setena onada.

7872

C) RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment al segon punt de la Proposició no
de llei RGE núm. 9230/19, relativa a les balances fiscals. 7872

3.17. INFORMACIÓ

A) Manteniment  per al proper període de sessions de les Interpel·lacions RGE núm. 9688 i 9713/21. 7872

B) Admissió del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa (RGE
núm. 52/22). 7873

C) Decaïment de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE núm. 14357/21, per finalització del període de sessions. 7873

4. INFORMACIONS

A) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel qual es regula la creació del Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament de les Illes Balears. 7873



7856 BOPIB núm. 139 -  14 de gener de 2022

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 133, de 10 de desembre de 2021. 7875



BOPIB núm. 139 -  14 de gener de 2022 7857

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de gener de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14564/21, de la diputada Maria Antònia 

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'ajuda que
s'han sol·licitat per subvencionar les inversions en
explotacions del sector dels fruits secs l'any 2021.

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

Quantes peticions d'ajuda s'han sol·licitat per subvencionar
les inversions en explotacions del sector dels fruits secs
respecte de la convocatòria feta per a l'any 2021?

Palma, a 22 de desembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 14575/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions o informes que va
emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2020 per
zones inundables.

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 autoritzacions o informes va emetre la Conselleria
de Medi Ambient l'any 2020 per zones inundables?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 14576/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'autorització o informe a
zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria
de Medi Ambient l'any 2020.

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

Quantes peticions d'autorització o informe a zones
inundables varen tenir entrada a la Conselleria de Medi
Ambient l'any 2020?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 14577/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'autorització o informe a
zones inundables que varen tenir entrada a la Conselleria
de Medi Ambient l'any 2021.

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

Quantes peticions d'autorització o informe a zones
inundables varen tenir entrada a la Conselleria de Medi
Ambient l'any 2021?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 14578/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions o informes que va
emetre la Conselleria de Medi Ambient l'any 2021 per
zones inundables.

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 autoritzacions o informes va emetre la Conselleria
de Medi Ambient l'any 2021 per zones inundables?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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F)
RGE núm. 14579/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps transcorregut entre la petició d'informe o
autorització per zones inundables i la seva emissió per part
de la Conselleria de Medi Ambient.

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.

Entre la petició d'informe o autorització per zones
inundables i la seva emissió, quina és la mitjana de temps de
resposta de la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 14580/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a any d'entrada de la petició dels informes o les
autoritzacions a zones inundables emesos per a la
Conselleria de Medi Ambient.

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.

Els informes o les autoritzacions a zones inundables emesos
per a la Conselleria de Medi Ambient, en quin any va tenir
entrada la seva petició a la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 3/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nou PAC de Sant Joan.

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

En quin moment de tramitació es troba l'execució del nou
PAC de Sant Joan?

Palma, a 3 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 5/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern respecte del control de la COVID-19
en la revisió de ventilació d'interior de locals i dependències
de l'àmbit públic i privat.

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.

Els experts han considerat essencial la correcta ventilació
i circulació de l'aire en interiors de locals, ja que és on es
transmet principalment el virus.

1. Quines mesures ha duit a terme el Govern durant 2021 per a
la comprovació de la correcta ventilació i circulació de l'aire en
interiors de locals d'atenció i serveis públics (centres,
institucions, administracions públiques...)?

2. Quines mesures ha duit a terme el Govern durant 2021 per a
la comprovació de la correcta ventilació i circulació de l'aire en
interiors de locals comercials que disposen de servei o atenció
a l'interior?

3. Quantes i quines deficiències ha detectat la inspecció dels
establiments, instal·lacions respecte de la seva ventilació i
circulació de l'aire?

Palma, a 3 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 6/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
distribució de tests d'antígens a la població.

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.

Atesa la recomanació a la ciutadania per part del Govern
que és convenient que prèviament a reunions familiars, socials,
viatges o esdeveniments multitudinaris és convenient que cada
persona es realitzi una prova per testar-se periòdicament.

Països com el Regne Unit, Dinamarca i fins i tot comunitats
autònomes de l'estat espanyol han facilitat tests de forma
periòdica i gratuïta a la població.

Atesa la transmissió "comunitària" de la variant òmicron,
l'elevada taxa de positivitat actual (25%), la situació de tensió
hospitalària i a Atenció Primària.

Té previst el Govern facilitat a tots els ciutadans de forma
periòdica i gratuïta tests d'antígens o altres com a mitjà per
augmentar l'accés fàcil i ràpid a proves per complir aquesta
recomanació de testar-se abans d'aquests desplaçaments,
reunions, concentracions, fins i tot assistències a esdeveniments
i a activitats socials i públiques?
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En el cas d'haver-se previst, quan s'iniciarà i quin
procediment durà a terme el Govern per garantir el proveïment,
l'accés i la disponibilitat per a tota la població?

Palma, a 3 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 7/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proveïment de tests d'antígens a les Illes Balears.

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

Les farmàcies de les Illes Balears han avisat del risc de
desabastiment de tests d'antígens per l'alta demanda ciutadana
de testar-se com a mesura preventiva de contagis.

Quines mesures ha pres el Govern per garantir que no hi
hagi desabastiment i que hi hagi suficient estoc de tests
d'antígens que se subministren a les farmàcies de les Illes
Balears per atendre la demanda dels ciutadans en la seva
voluntat de testar-se com a mesura de prevenció contra la
COVID-19?

Palma, a 3 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 8/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plans de contingència del Govern de les Illes Balears davant
l'elevada incidència de la sisena onada de la COVID-19 per
evitar la tensió a l'Atenció Primària i hospitalària.

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.

La incidència de la COVID-19 a les Illes Balears mostra
unes xifres de taxa de positivitat que superen el 25, una situació
d'ocupació UCI del 19% en risc alt, una mitjana diària d'un
miler de nous casos.

Els professionals sanitaris ho veuen amb preocupació i fins
i tot denuncien situacions de tensió i risc de col·lapse de
l'Atenció Primària i hospitalària a urgències i UCI.

Quins protocols o plans de contingència davant aquesta
situació d'alta incidència de la COVID-19 des de finals de
novembre s'han acordat des de la Conselleria de Salut i
Consum, el Servei de Salut, per a la continuïtat del servei i la
programació de consultes i operacions a Atenció Primària i
respecte de l'activitat hospitalària? (Es prega que, si s'ha
establert un pla de contingència com a tal, s'acompanyi dels
documents editats).

Palma, a 3 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 38/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBJOVE
Institut Balear de la Joventut secció 17 codi E17.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de l'IBJOVE corresponent a
l'exercici pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial
aprovada a la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 39/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel secció 17 codi F03.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel corresponent a l'exercici pressupostari de
2021 respecte de la partida inicial aprovada a la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 40/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 del Servei de
Salut de les Illes Balears secció 18 codi 60.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes del Servei de Salut de les Illes
Balears corresponent a l'exercici pressupostari de 2021 respecte
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de la partida inicial aprovada a la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 41/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Direcció
General de Consum secció 18.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Direcció General de
Consum de la Conselleria de Salut i Consum corresponent a
l'exercici pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial
aprovada a la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 42/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears secció 18 codi
F12.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears corresponent a l'exercici
pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial aprovada a
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 43/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears secció 18 codi
F14.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears corresponent a l'exercici
pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial aprovada a
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 44/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears GSAIB secció 18
codi E22.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de GSAIB Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears corresponent a l'exercici
pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial aprovada a
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 45/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència secció 17 codi F15.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència corresponent a l'exercici pressupostari de
2021 respecte de la partida inicial aprovada a la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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U)
RGE núm. 46/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials secció 17 codi C14.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears corresponent
a l'exercici pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial
aprovada a la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 47/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació
per a l'Esport Balear secció 17 codi F01.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de la Fundació per a l'Esport
Balear corresponent a l'exercici pressupostari de 2021 respecte
de la partida inicial aprovada a la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 48/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'IBDona
Institut Balear de la Dona secció 11 codi 73.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de l'IBDona corresponent a
l'exercici pressupostari de 2021 respecte de la partida inicial
aprovada a la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 49/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 secció 11 codi E01.

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.

Se sol·licita detall de l'execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de l'Ens Públic de Radiotelevisió 
de les Illes Balears corresponent a l'exercici pressupostari de
2021 respecte de la partida inicial aprovada a la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 2021.

Palma, a 4 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desenvolupament d'actuacions el 2022 del Pla
d'infraestructures sanitàries del Govern licitades per
import de 86,49 milions d'euros.

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.

S'ha informat de la licitació de les obres per import de 86,49
milions d'euros a iniciar l'any 2022 respecte de la xarxa dels
centres de salut públics a Mallorca.

Quin calendari té previst cada una d'aquestes actuacions
objecte d'aquesta concreta licitació?

Quina cobertura d'usuaris, targetes sanitàries té prevista
cada un d'aquests centres i unitats de salut objecte d'aquestes
actuacions? Suposa una ampliació i incorporació del nombre,
o de localitats (barris, districtes, altres municipis), d'usuaris als
ja assignats actualment?

L'import licitat és específic per a nova construcció de
centres de salut i unitats bàsiques o també per a la
modernització i esmena de deficiències dels ja existents?

Concretament el centre de salut Es Trencadors de
Llucmajor, té previst ser PAC? Té previst donar atenció
programada i servei sanitari als usuaris de S'Arenal de Palma?

Palma, a 7 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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Z)
RGE núm. 131/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
queixes i denúncies presentades durant 2021 pels usuaris i
els seus familiars o representants envers les residències i els
centres per a la gent gran de les Illes Balears.

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

Quin nombre de queixes i denúncies per part de la gent gran
usuària, els seus familiars o representants, i de quina tipologia
(tipus i motius), han estat registrades i traslladades en qualsevol
format a les direccions dels diferents serveis gestionats pel
Govern (centres de dia, residències, activitats) o a través de
qualsevol altre departament del Govern de les Illes Balears?

Té coneixement formal (nombre, període, tipus de
queixa/denúncia, motiu) el Govern de les Illes Balears de
queixes i denúncies presentades per una deficient atenció als
usuaris, agressions, robatori de béns particulars, o respecte de
la mala gestió dels serveis en residències i centres de dia de
gestió dels consells insulars?

Té coneixement formal (nombre, període, tipus de
queixa/denúncia, motiu) el Govern de les Illes Balears de
queixes i denúncies presentades per una deficient atenció als
usuaris, agressions, robatori de béns particulars, o respecte de
la mala gestió dels serveis en residències i centres de dia que no
són de gestió pública i que són de caràcter íntegrament privat?

Palma, a 7 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de gener de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14573/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a aerolínia pública.

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

El dret a volar per part de la ciutadania és un necessitat que
en el cas de les Illes Balears esdevé estratègic des del punt de
vista de la competitivitat econòmica dels nostres territoris. Des
de MÉS per Mallorca observem amb preocupació la greu
situació que està patint el sector del transport aeri de
passatgers.

La irrupció de la pandèmia ha estat un cop duríssim per a
tot el sector i molts països europeus s'han vist obligats a
proporcionar ajudes a les seves antigues «companyies bandera»
per tal de garantir la seva supervivència. Els estats europeus
han invertit en ajudes i crèdits suaus més de 25000 milions
d'euros des de la irrupció de la pandèmia.

Venen temps difícils pel sector en general perquè la
recuperació serà llarga. Avui en dia només s'ha recuperat el
50% de tràfic aeri prepandèmic, el cost del combustible va en
augment i el risc de rebrots que obliguin a limitacions de la
mobilitat és una possibilitat que encara està damunt la taula.

Amb dades com les esmentades és evident que la baixada
de la demanda posa en perill molts llocs de feina i la viabilitat
de moltes companyies de vols de passatgers i que en cas de les
Balears posa en perill l'oferta i amenaça el dret essencial dels
ciutadans i ciutadanes a volar. A més la connectivitat aèria
resulta essencial perquè el sector turístic de les Illes pugui
recuperar certa normalitat i així assegurar molts de llocs de
feina, mentre s'avança cap a un canvi de model econòmic que
no ens faci tan dependents del turisme. Hem de fer el canvi,
però l'hem de fer assegurant el mínim risc possible pels
treballadors i treballadores d'aquesta terra.

En el cas concret de les Balears el cas d'Air Europa posa
nom a la crisi que es viu a tot el món. La companyia
mallorquina té un pes específic molt important a l'oferta del
transport de passatgers tant a la peninsular com en els vols
entre illes. Des del punt de vista dels interessos dels ciutadans
i les empreses balears assegurar aquesta oferta i fins i tot
millorar-la sobretot en qüestió de preus és del tot necessari.

Air Europa va ser considerada empresa estratègia per part
de govern de l'estat, fet que li va permetre accedir a una sèrie
de crèdits públics amb condicions molt avantatjoses. La suma
total dels mateixos puja quasi a 500 milions d'euros.
Malauradament, la situació d'incertesa dins el sector no ha
permès la companyia poder fer front a les seves obligacions
creditícies i ara l'estat s'ha convertit en l'accionista majoritari de
la companyia aèria.

Des de MÉS per Mallorca observem amb preocupació els
moviments que s'estan fent des del govern central per afavorir
la compra d'Air Europa per part d'Ibèria, antiga
«companyia-bandera» de l'estat espanyol, ara de capital privat
estranger i membre d'IAG (International Air Group). En primer
lloc, existeixen molts dubtes de la idoneïtat de l'operació des
del punt de la vista de la competència. De fet, la mateixa Unió
Europea no ha permès l'operació fins ara perquè hi hauria
afectat negativament. Dit d'una altra manera l'adquisició d'Air
Europa per part d'Ibèria produiria un escenari monopolista de
facto a les Balears, fent que l'oferta de vols i el preu dels bitllets
el controlés quasi completament una sola companyia. Els riscs
són més que evidents.
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Aquesta possible amenaça monopolista encara és ben viva
i tant Ibèria com Air Europa han mostrat la seva predisposició
a seguir negociant en les setmanes vinets. Encavalcament de
rutes, monopoli, possible augment de tarifes i reducció de
freqüències amb greus conseqüències pel sector turístic són fets
molt probables si la compra es consuma en les condicions que
ara s'estan negociant. No cal dir que aquests efectes serien
especialment perjudicials aquí a les Illes Balears.

Des de la lògica dels interessos de la ciutadania i la defensa
dels doblers públics és especialment greu que sigui el mateix
estat espanyol amb el seu govern al capdavant qui juntament
amb Ibèria vulguin provocar la compra d'Air Europa. Si
l'adquisició es portés a terme segons les condicions que
anuncien mitjans com El Confidencial l'estat passaria a ser soci
un minoritari de la nova companyia amb un 15% de les accions
per un 49% d'Ibèria i la resta pels actuals propietaris de la
companyia mallorquina -la família Hidalgo.

La maniobra és molt sospitosa i molt poc transparent. No
podem oblidar que l'estat ha posat damunt la taula quasi 475
milions d'euros de diners públics que han de servir per salvar
Air Europa, no pas per convertir-la en una oportunitat de
negoci per una empresa com Ibèria. Sorprèn molt veure aquest
comportament dins l'estat perquè estem davant una maniobra
similar a la del sanejament de les caixes d'estalvi, on es van
posar molts diners de la gent, que encara estem pagant totes i
tots, perquè al cap de poc temps altres entitats bancàries
adquirissin aquestes caixes una vegada ja tenien els comptes
sanejats (El cas de la compra de Bankia per part de CaixaBank
és l'últim exemple). La immoralitat pròpia del rescat bancari no
s'hauria de repetir en el cas d'Air Europa. Si fos així, l'estat
espanyol seria responsable de la creació d'una companyia que
va en contra dels consumidors amb un perjudici més que
evident en el cas de les Illes Balears, a causa de la quota de
mercat que gaudeix Air Europa a tot el territori.

Des de MÉS per Mallorca defensam la necessitat d'ajudar
les empreses i treballadors que per motius greus i excepcionals
es veuen amb dificultats. En aquest sentit la situació que pateix
Air Europa i el context de crisis dins el sector s'han de veure
com una excel·lent oportunitat per convertir aquesta aerolínia
en una versió actualitzada de «companyia-bandera»
actualitzada com antigament ho eren Bristish Airways al Regne
Unit, Alitalia al país transalpí, Air France a França o Ibèria a
Espanya. Una companyia aèria pública viable amb un model de
negoci fonamentat en oferir un servei de qualitat, amb preus
raonables que garanteixi el dret de volar dels ciutadans de les
Balears i asseguri la connectivitat tant amb la península com
amb Europa.

És hora superar un model de privatitzacions i rescats amb
diners públics que només ha beneficiat a les elits econòmiques
de l'estat. El cas de les elèctriques encara ara l'estem patint, i es
veu reflectit en les factures de la llum. No volem tornar a patir
uns fets que s'assimilin al vergonyós rescat bancari perpetrat
pel Partit Popular, que va servir per salvar un sector que havia
actuat de forma irresponsable durant molts anys i que es va
poder pagar a base de retallades a cost de deixar a molta gent
abandonada. No permetem que el cas d'Air Europa es
converteixi en un altre negoci ruïnós per a la majoria i lucratiu
per a uns pocs privilegiats.

Aquesta nova companyia pública permetria que la seva seu
principal fos a Llucmajor garantint la conservació del nombre
més gran possible de llocs de feina dels treballadors i
treballadores de la companyia, una de les empreses que més
ocupació genera a les Balears ja sigui mitjançant llocs de feina
directes com indirectes.

D'altra banda, la gestió del transport en general i de l'espai
aeri en particular en aquests moments obeeix a lògiques
centralistes que no posen al centre del debat la necessitat d'un
canvi de model gestió. Un canvi que prioritzi una nova forma
de fer més compromesa amb la sostenibilitat i la pressió del
territori que generen grans infraestructures com els ports i els
aeroports. És evident que una gestió més propera s'adaptarà
sempre millor a les lògiques i particularitats de cada territori.
En aquest sentit el traspàs competencial de la gestió dels
transports al Govern de les Illes Balears ens donaria
l'oportunitat de crear un sistema de gestió propi més adaptat i
compromès amb els reptes econòmics i mediambientals que
l'emergència climàtica ens obliga a encarar. Ningú millor que
nosaltres per entendre les necessitats i reptes als quals ara ens
toca enfrontar-nos.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
garantir l'existència d'una oferta de vols apropiada per a les
empreses i pel conjunt dels i les ciutadanes de les Illes Balears,
tant des del punt de vista del nombre de rutes, les seves
freqüències i el preu just dels seients.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
la creació d'una aerolínia de gestió pública resultant de
l'adquisició d'Air Europa mitjançant la conversió en accions
dels doblers concedits a la companyia en préstecs participatius
i així garantir el compliment dels serveis exposats al primer
punt.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
garantir la conservació dels llocs de feina en la citada aerolínia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'estat a
transferir les accions resultants de
l'adquisició d'Air Europa al Govern de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
transferir les competències en gestió portuària i aeroportuària
al Govern de les Illes Balears i així poder adaptar el model de
gestió als reptes econòmics i mediambientals que l'emergència
climàtica ens obliga a encarar.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
fomentar un nou model d'ajuts i crèdits que ajudin a la viabilitat
de les empreses dins un sistema públic que aposti per la qualitat
del servei i no per sanejar empreses en perill per a després
convertint-les en una oportunitat de negoci per a grans
companyies.

Palma, a 23 de desembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
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El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 14607/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a la implantació de fórmules d'economia
circular a les Illes Balears (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
les fórmules de l'economia circular s'implantin a les Illes
Balears el més aviat possible i que el turisme es beneficiï de la
regeneració que comporta la seva aplicació, el Grup
Parlamentari Popular sol·licita la tramitació d'aquesta iniciativa
pel procediment d'urgència a fi que el Ple se'n pronunciï.

El passat dia 1 de desembre la Fundació Impulsa Balears
presentà REN, un moviment orientat a promoure i accelerar el
trànsit cap a un sistema turístic circular a les Illes Balears, amb
la finalitat de regenerar el capital natural, humà, social i cultural
a partir d’una reformulació estratègica capaç de reequilibrar els
pilars de l’actual posició competitiva i garantir un nou patró de
desenvolupament sostenible.

Aquest moviment defensa que el potencial competitiu de
Balears deixi de basar-se en l’ús intensiu de recursos i materials
i descansi en solucions digitals, innovadores i intel·ligents
orientades a reutilitzar, refer, remanufacturar, redissenyar,
renaturalitzar, rehabilitar, reciclar , reparar, rematerialitzar,
renovar, recol·lectar, redistribuir, totes les vegades que sigui
necessari fins a regenerar.

La idea consisteix, per tant, en aplicar fórmules d’economia
circular al sistema turístic –entès en sentit ampli com un
entramat complexa que inclou l’entorn competitiu, el conjunt
de l’estructura productiva, el mercat turístic, les particularitats
del territori i el patrimoni natural i cultural, les infraestructures
i serveis públics, la dinàmica social i el marc jurídic i
institucional–, amb la finalitat d’incrementar la productivitat i
els avantatges competitius de les empreses i al mateix temps,
enfortir les relacions entre les cadenes de valor.

REN proposa que els actors plantegin noves iniciatives dins
el marc de 3 eixos estratègics: (1) Compra circular, centrada en
l’ús de materials que permetin tancar cercles tècnics i biològics
i obrir noves combinacions de producte-servei. (2) Negoci
circular, orientat tant a la minimització de fugues de valor com
a la creació de nou valor. I (3) ciutat circular, en consonància
amb les actuals iniciatives de desenvolupament urbà sostenible.

Al mateix temps, es proposa que aquests 3 eixos estratègics
s’apliquin sobre sis àmbits prioritaris d’acció: aigua, energia,
aliments, materials, transport i territori-mar, amb la finalitat
d’aconseguir els màxims nivells d’eficiència del sistema
turístic, l’optimització de l’ús dels recursos hídrics i energètics
i la millora de la resiliència i biocapacitat dels ecosistemes.

Amb tot, es considera que la iniciativa plantejada per la
Fundació Impulsa té el màxim interès per al futur econòmic,

social i ambiental de les nostres illes i per tant, ha de tenir el
màxim suport per tal que el trànsit cap a un sistema turístic
circular es pugui abordar el mes aviat possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport ferm a la
implantació a les Illes Balears d’iniciatives vinculades a
l’economia circular i molt especialment, el moviment REN,
presentat per la Fundació Impulsa i orientat a promoure i
accelerar el trànsit cap a un sistema turístic circular a les
nostres Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar les reformes legislatives precises per tal de
facilitar iniciatives vinculades a l’economia circular a les Illes
Balears i el trànsit cap a un sistema turístic circular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar els projectes que apliquin fórmules
d’economia circular en general i al sistema turístic en
particular, per tal que puguin ser finançats amb els Fons
Europeus Next Generation.

Palma, a 29 de desembre de 2021
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de gener de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14583/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per
Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a suport a l'activista Sultana Khaya i a la seva
família, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
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L’activista sahrauí Sultana Khaya, juntament amb la seva
família, porten més de 300 dies en arrest domiciliari, sense
ordre judicial, a la seva casa de Bojador, al Sàhara Occidental
per les seves reivindicacions pacifiques a favor de
l’autodeterminació i independència del Sàhara i per visibilitzar
la vulneració dels drets humans per part de les forces de
seguretat marroquines en relació a la població sahrauí que
resideix als territoris ocupats.

Des del 19 de novembre del 2020 estan rebent un
assetjament constant al voltant del seu domicili, amb
maltractaments físics i psicològics, agressions i violacions per
fer onejar la bandera de la RASD (República Àrab Sahrauí
Democràtica) des del terrat de casa seva.

Durant aquest temps, ha rebut tot tipus d’atacs i agressions
en la defensa del seu poble, del dret d’autodeterminació i de les
dones sahrauís. Recentment la casa de Sultana, en la qual viu
amb la seva família, ha patit un atac per part d’agents de les
forces especials de seguretat marroquines, quan rebien la visita
d’un grup de dones activistes sahrauís i està rebent una pressió
contínua i constant amb la qual només es reforça el seu
convenciment sobre la necessària lluita per arribar a la llibertat
del seu poble.

Per tot l'exposat, el grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a
l’activista Sultana Khaya i a la seva família per visibilitzar la
vulneració dels drets humans en el Sàhara Occidental.

2. El Parlament insta l'ONU, la UE i el Govern Central a actuar
per protegir la integritat de Sultana Khaya i la seva família que
pateix l’assetjament per part de les forces de seguretat
marroquines.

3. El Parlament insta el Govern espanyol perquè, en
compliment de les seves responsabilitats, garanteixi la
protecció de l’activista, i exigeixi al govern marroquí el
respecte del Dret Internacional Humanitari.

4. El Parlament de les Illes Balears sol·licita dels diferents
organismes internacionals es faciliti l’enviament de forma
urgent d’una comissió mèdica internacional a la ciutat de
Bojador per assistir i atendre a l’activista i la seva família
davant aquesta flagrant violació de drets humans i s’asseguri la
seva salut.

5. El Parlament insta el Govern d’Espanya a assumir la seva
responsabilitat respecte al darrer territori no autònom del
continent africà i lideri, juntament amb la MINURSO (Missió
de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental),
la celebració del referèndum inclòs al pla de pau establert per
l’ONU al 1991.

Palma, a 23 de desembre de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Catalina Pons i Salom

Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Antonio Jesús Sanz i Igual

B)
RGE núm. 14587/21, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a impulsar un pla de xoc contra la
variant òmicron de la COVID-19 sense imposar restriccions
als drets i les llibertats, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant l'acreditat
impacte de la variant òmicron de la COVID-19 en el nombre de
contagis a la població, i d'aquesta, afectant ara les franges de
edat més joves, que està afectant greument el funcionament de
l'activitat educativa, un nou impacte social i econòmic de les
famílies i sectors productius, i atès que la nostra comunitat
autònoma constata una taxa de positivitat que supera el 13%,
una ocupació a UCI del 16% -risc alt-, i el risc de saturació del
nostre sistema de salut en atenció primària i hospitalària, i la
incertesa i preocupació en el conjunt de la ciutadania, es
considera urgent la tramitació i el debat d'aquesta iniciativa
parlamentària.

La pandèmia de COVID-19 ha posat en evidència algunes
de les debilitats del conjunt de el nostre Sistema Nacional de
Salut ja que Espanya ha estat un dels països més afectats per
l'emergència sanitària en termes humans i també en termes
econòmics. S'ha dit que tenim un dels millors sistemes sanitaris
del món, i aquesta pandèmia global ha demostrat el que ens fa
líders és saber fer i la qualitat dels nostres professionals
sanitaris.

La ciutadania espanyola també ha estat exemplar. Durant el
pitjor de l'emergència sanitària va complir amb la seva
responsabilitat i la nostra societat va ser una de les que més va
complir amb les restriccions i limitacions al moviment. Un cop
es van desenvolupar i comercialitzar vacunes contra la
COVID-19, els ciutadans han tornat a donar exemple al món
acudint massivament a vacunar-se, aconseguint una de les taxes
d'immunització més altes del món.

La variant òmicron torna a fer incrementar els contagis. No
obstant això, la situació avui no és gens similar a la de fa un
any, precisament gràcies a l'efectivitat de les vacunes. La
incidència acumulada actual respon més a persones
immunitzades que passen la malaltia com un mal refredat,
mentre que fa un any aquesta incidència es traduïa directament
en ingressos hospitalaris, quadres clínics greus i, per desgràcia,
morts. Per això, la manera d'abordar aquesta nova onada de
COVID-19 no pot ser igual a les anteriors. No podem continuar
demanant esforços a les famílies, les empreses i els autònoms
d'aquest país quan la primera reacció de les institucions ha
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estat, de nou, limitar més drets i llibertats o imposar més
restriccions a sectors tan castigats com l'hostaleria, el turisme
o l'oci nocturn.

Ciudadanos va proposar, en la tramitació dels pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2022, destinar 500 milions
d'euros per reforçar l'Atenció Primària, la resposta del Govern
va ser un nou 'decretazo' per imposar l'obligatorietat de l'ús de
mascaretes a l'exterior, malgrat que no hi ha evidència
científica sobre que els contagis a l'exterior siguin un problema.
De fet, la portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, Inés
Arrimadas, va registrar el passat 25 de novembre una pregunta
per a la qual se sol·licita resposta per escrit del Govern,
precisament, sobre l'evidència disponible de contagis a
exteriors, a la qual el Govern encara no ha respost. És a dir, el
Govern imposa mesures de tanta importància per al nostre dia
a dia sense ni tan sols fer pública l'evidència que, en teoria,
hauria de donar suport a aquestes decisions.

Per això, Ciudadanos proposem un pla de xoc contra la
variant que posi l'accent en mesures reals d'inversió per reforçar
la capacitat assistencial del Sistema Nacional de Salut.
Ciudadanos defensa que la situació actual, amb al voltant del
90% de la població vacunada, permet mesures menys invasives
en la llibertat dels individus i que tant d'impacte negatiu tenen
sobre l'economia i sobre la salut mental.

Aquest pla de xoc inclou tres mesures principals de caràcter
sanitari.

En primer lloc, apostar de manera decidida per aquesta
inversió de 500 milions d'euros per complementar els esforços
que ja vénen fent les comunitats autònomes en reforçar la
Atenció Primària. En la tramitació dels pressupostos generals
de l'Estat per a l'any 2022 sol·licitàvem que aquests recursos
sortissin el mecanisme REACT-EU de la Unió Europea, un
instrument precisament posat en marxa per donar suport
econòmic als sectors més necessaris en la recuperació, i que la
Comissió Europea recorda que “es poden utilitzar per fomentar
la creació de llocs de treball i les mesures de treball juvenil, per
als sistemes d'assistència sanitària i per facilitar capital
circulant i suport a la inversió a les PIME”.

D'altra banda, es proposa un pla de rastreig amb dos
objectius: primer, evitar que les persones que donen positiu per
un autotest d'antígens hagin d'anar a confirmar el seu positiu a
un centre de salut; i, segon, permetre que els que siguin positius
en COVID-19 puguin també tramitar la seva baixa laboral
sense necessitat d'acudir a un centre sanitari. En aquesta nova
onada, amb uns casos molt més lleus, el perill de col·lapse del
sistema no és tant per ocupació del mateix sinó per aquest tipus
de tràmits necessaris per als que són positius, encara que els
seus símptomes siguin similars als d'un refredat o una grip. Per
això, es proposa recórrer a la contractació de joves en situació
de desocupació o aturats de llarga durada, formant-los per
poder realitzar proves diagnòstiques de COVID-19 a domicili.
D'aquesta manera, serien els rastrejadors els que acudirien al
domicili de la persona que ha donat positiu en un autotest
d'antígens, corroborarien aquest positiu i la identitat de la
persona en qüestió i, posteriorment, procedirien a facilitar la
tramitació de baixa laboral de la mateixa. Tot això sense
obligar que el positiu hagi de sortir del domicili ni, per
descomptat, acudir al centre de salut.

Finalment, proposem accelerar l'administració de dosis de
reforç a tota la població major d'edat. La situació demostra que
les persones que han rebut aquesta dosi de reforç estan molt
millor protegides davant de la variant òmicron, desenvolupant
símptomes molt lleus si és que els desenvolupen. Per això,
apostem per eliminar el límit d'edat vigent actualment i
accelerar l'administració de dosis de reforç a tots els majors
d'edat, donant prioritat als professionals essencials. Tot això,
per descomptat, recordant la necessitat de reforçar les
campanyes de sensibilització i conscienciació per animar els
ciutadans que encara no ho han fet que es vacunin.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar un pla de xoc contra la variant òmicron que inclogui,
com a mínim, les mesures següents:

1.1. Un reforçament de l'Atenció Primària amb la injecció
d'almenys 500 milions d'euros per part del Govern central a les
comunitats autònomes perquè puguin destinar aquest
finançament de la manera que millor respongui a les seves
necessitats específiques, sempre que es destini a despesa
sanitària.

1.2. Un pla de rastrejadors amb la contractació i formació
de joves aturats i aturats de llarga durada, perquè puguin
efectuar la tasca de rastreig, confirmació i verificació de casos
positius de COVID-19, així com d'inici de la tramitació de la
baixa laboral, si escau, al propi domicili del pacient, evitant
així que els pacients amb la malaltia hagin de acudir
massivament als centres de salut o a les unitats d'urgències
únicament per a aquests tràmits. D'aquesta manera s'afavoreix,
a més, l'ocupabilitat d'aquestes persones.

1.3. L'acceleració de l'administració de dosis de reforç,
d'acord amb les directrius de la Agència Europea del
Medicament, a tota la població major d'edat, amb especial
atenció a professionals essencials, acompanyant-la a més de
campanyes de sensibilització per fomentar la vacunació i reforç
dels que encara no ho han fet o tinguin dubtes sobre això,
recordant que la ciència ha demostrat ser molt més poderosa
que la superstició.

Palma, a 24 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 4/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a sentència Valtonyc, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Actualitat.

Després de la sentència judicial de la Cort d'apel·lació de
Tribunal d'Apel·lació de Gant a Bèlgica, que ha tombat
l'euroordre emesa per l'Audiència espanyola en què es
reclamava l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas
"Valtònyc" per una condemna de tres anys i mig de presó a
causa de les lletres de les seves cançons, des del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca tornem a demanar el respecte
per la llibertat d'expressió i el retorn de totes aquelles persones
exiliades per motius polítics que són lliures a tot arreu menys
a la seva pròpia terra.

A l'Estat espanyol s'han produït durant els darrers anys
condemnes judicials contra diferents cantants i personalitats del
món de la cultura per les seves lletres i opinions manifestades
públicament en el curs de les seves actuacions. Aquesta
persecució és el resultat de l'aplicació de la Llei de protecció de
la seguretat ciutadana (Llei mordassa) i dels articles del Codi
Penal (578, enaltiment del terrorisme; 543, ultratge a Espanya
i als seus símbols; 490 i 491, injúries al Rei; i 525, ofensa als
sentiments religiosos) que restringeixen la llibertat d'expressió,
així com de l'activisme judicial d'una part de la judicatura, que
està fent una interpretació d'aquestes lleis contrària a la
Declaració Universal dels Drets Humans, al Conveni Europeu
dels Drets Humans i a la doctrina del Tribunal Europeu dels
Drets Humans. Els casos de Josep Miquel Arenas "Valtònyc",
Pablo Hasél o La Insurgencia són expressions d'una mateixa
política repressiva contra el dret de la llibertat d'expressió o la
llibertat artística a l'estat espanyol.

Després d'una batalla judicial com aquesta, l'absolució de
Valtònyc posa de manifest que l'estat espanyol hauria d'ajustar
la seva legislació en matèria de drets fonamentals per ser
homologable a la de qualsevol democràcia consolidada. La llei
mordassa del ministre del Partit Popular Fernández Díaz, el
qual està imputat per un presumpte cas d'espionatge
parapolicial quan era ministre de l'Interior, continua vigent i
només el passat novembre ha estat rebaixada però no derogada
pel govern de coalició de PSOE i Podemos de l'estat espanyol.

Un estat garantista amb la llibertat d'expressió és un estat
que aprofundeix en els valors democràtics. La sentència de
Bèlgica situa l'estat espanyol lluny d'aquest supòsit. El fet més
paradoxal de tots aquests litigis és que en molts casos han estat
les lletres de denúncia contra la monarquia borbònica les que
han provocat les querelles i les condemnes als rapers. En
aquests moments vivim sota la llei d'un estat que protegeix la
inviolabilitat d'un rei que viu exiliat a un estat absolutista
perquè els casos de corrupció el rodegen per tot arreu, però
aquells qui denuncien la institució i les seves activitats pateixen
persecució. Avui hi ha un mallorquí que és lliure a tot arreu
menys a ca seva per denunciar una institució presumptament
corrupta i profundament antidemocràtica.

La democràcia es fonamenta en l'eliminació dels privilegis
i el marc jurídic espanyol encara protegeix el seu rei i el
considera una figura inviolable. Aquesta indignitat jurídica és
una humiliació en tota regla cap tots els ciutadans i ciutadanes
de l'estat. Qualsevol de nosaltres estaria com a mínim
processat, si hagués actuat igual que Juan Carlos I. Les

activitats del rei emèrit espanyol demostren que la monarquia
borbònica entén la democràcia com un mal necessari que en el
seu dia els va permetre continuar amb la seva tradició
espoliadora i dèspota.

L'estat espanyol ha de trencar definitivament amb un marc
jurídic hereu de la dictadura franquista. La diferència del cas
Valtònyc amb el del raper lleidatà Pablo Hasél és tan trista com
reveladora. El respecte a la llibertat d'expressió fa que Valtònyc
sigui lliure a Bèlgica mentre que Hasél és a una presó
espanyola perquè l'estat aplica encara la llei mordassa. Juan
Carlos I mentrestant viu a una mansió de 1.050 m, amb vistes
a la mar, sala de cinema, sis dormitoris, un jardí de 4.100 m2 i
amenaça de tornar a Madrid impunement.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als
artistes condemnats i encausats per exercir el seu dret a
l'expressió artística i a la llibertat d'expressió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
iniciar els tràmits legislatius necessaris per a modificar el Codi
Penal i derogar la Llei de protecció de la seguretat ciutadana
(Llei mordassa), normes que limiten el dret a l'expressió
artística i a la llibertat d'expressió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
amnistiar els rapers de La Insurgencia, Valtonyc i Pablo Hasél,
així com qualsevol altra persona que sigui condemnada per
delictes d'opinió.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
permetre la tornada de Valtònyc a Mallorca sense por a ser
perseguit, acceptant la sentència absolutòria dels tribunals de
Bèlgica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
modificar el text constitucional i el codi penal eliminant els
articles que garanteixen la impunitat jurídica del rei com a cap
de l'estat, així com a suprimir el delicte d'injúries a la Corona.

Palma, a 4 de gener de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 26/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
garantia dels drets humans al Sàhara occidental, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

El territori del Sàhara occidental, antiga província del
Sàhara espanyol, és un territori no autònom i pendent de
descolonització, d'acord amb les resolucions de les Nacions
Unides, del Tribunal de la Haia i de la comunitat internacional.

Malgrat això, el territori va ser envaït pel Marroc, que
ocupa dues terceres parts d'aquest des de l'any 1975, iniciant-se
un conflicte armat que culmino en un alto el foc i un pla
d'arranjament que preveia la realització d'un referèndum
d'autodeterminació en 1991.

La ineficàcia de la comunitat internacional a fer efectius
aquests acords i el pas del temps, gairebé trenta anys des de la
signatura del tractat, així com la violació de l'acord de l'alto el
foc per part de l'ocupant marroquí, va conduir a la represa del
conflicte armat el novembre del 2020.

Al llarg de tot aquest període s'han anat succeint les accions
de vulneració dels drets humans de la població sahrauí que està
en territori ocupat baix administració il·legal marroquina.
Desaparicions, tortures i arrestos injustificats, condemnes de
llarg temps de presó en judicis sense garanties, han estat
denunciades a través de diversos mitjans, per diverses
organitzacions i per la mateixa comissió de DDHH de les
Nacions Unides.

A partir de la represa del conflicte armat, la població civil
sahrauí en els territoris ocupats es troba sotmesa a una
recrudescència de la repressió, convertint-se en ostatge del
Marroc i en objectiu d'aquest.

Entre altres casos, cal destacar el de Sultana Jaya, sotmesa
a arrest irregular domiciliari i a tota mena de pressions,
entrades en el seu domicili, agressions físiques i de paraula, fins
i tot a violació.

Són les Nacions Unides com a instrument internacional,
l'organisme que ha de vetllar pel compliment dels Drets
Humans, el Comitè Internacional de la Creu Roja, en tractar-se
d'una població civil d'un territori en conflicte armat amb el seu
ocupant i Espanya, com a potència administradora de iure del
territori, els qui haurien d'intervenir per garantir el compliment
de la carta dels drets humans i de la convenció de Ginebra per
part del país ocupant del territori.

La integritat física i mental de les i els activistes sahrauís,
la mateixa vida de Sultana Jaya, estan avui en perill i és urgent
la intervenció internacional.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix l'estricte
compliment de la carta dels Drets Humans i de la convenció
internacional de Ginebra, així com de tots els instruments legals
signats per part del Marroc.

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix el respecte als drets
de la població sahrauí resident en aquest territori ocupat del
Sàhara.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
amb el dret a la llibertat d'expressió i altres drets fonamentals
de na Sultana Jaya, així com els de tots i totes les activistes
sahrauís del Sàhara occidental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les Nacions Unides, el
Comitè Internacional de la Creu Roja i el Govern d'Espanya,
que es garanteixi el compliment dels drets fonamentals de la
carta de Drets Humans de les Nacions Unides i de la Convenció
de Ginebra, i a garantir la integritat física i mental de la
població sahrauí resident en els territoris ocupats del Sàhara
Occidental.

Palma, a 4 de gener de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Catalina Pons i Salom
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Antonio Jesús Sanz i Igual

E)
RGE núm. 126/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aposta amb garanties d'SFM com a transport
públic a Mallorca, 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.

Una nova resolució per part del conseller de Mobilitat i
Habitatge anunciada el dia 4 de gener 2022 referent a noves
convocatòries de serveis mínims per part de l'entitat pública de
SFM suposa un allargament d’aquest conflicte laboral sense
que per part dels responsables polítics donin les oportunes
explicacions públiques al conjunt de ciutadans principalment a
tots els usuaris que es veuen novament afectats.

Des de les administracions s'ha d'apostar fermament per uns
bons transports públics, aquests han de formar part activa de la
solució a la demanda per a reduir, en la mesura que sigui
possible, l'ús del vehicle particular, i així, contribuir a reduir la
congestió que es produeix per la gran quantitat de vehicles
privats, avançant per a una millor i saludable sostenibilitat per
als ciutadans de Balears.

A Mallorca, on es concentren més de 947.000 habitants, els
transports públics han d'estar a l'altura que es mereixen els
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usuaris, uns transports públics que depenen directament del
mateix govern a l'illa de Mallorca.

El Govern de la Sra. Armengol porta pressupostant des de
l'any 2019 l'increment de 25 nous maquinistes, el que faria
possible la millora d'aquests serveis ferroviaris si es complissin
les previsions pressupostàries.

Segons una denúncia pública el 25-12-21, l'Associació
d'usuaris del Tren expressa el seu "malestar i decepció" pels
horaris d'SFM per a Nadal i Cap d’any.

L'Associació d'usuaris del Tren, en una nota de premsa,
expressa que hi ha un "malestar" i una "decepció" pels horaris
que SFM ha ofert la Nit de Nadal i Nadal, així com els que té
previst oferir el 31 de desembre i l'1 de gener per cobrir les
necessitats dels serveis de tren i metro.

Uns serveis i horaris d'aquests dies que per a l'Associació
"no s'ajusten a les necessitats ni a la demanda existent", ja que,
ha assegurat, "són moltes les persones que necessiten el
transport públic per desplaçar-se, per motius de treball,
compres, oci o qualsevol altra qüestió".

En aquesta línia, ha censurat que "a partir de les 20:20
hores del 24 i 31 de desembre no hi hagi serveis de tren ni de
metro i els dies de Nadal i Cap d'any sols vuit serveis en cada
sentit en tot el dia".

Per això, i arran de les queixes rebudes sobre aquesta
problemàtica que, segons ha lamentat l'Associació, "cada any
es repeteix i afecta moltíssima gent", ha demanat a la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al Consorci de Transports
de Mallorca i a l'empresa pública SFM que "rectifiquin" i per
a pròximes dates "no retallin les últimes freqüències dels dies
24 i 31 de desembre i que els dies 25 de desembre i 1 de gener
el servei de tren sigui igual al d'un diumenge o festiu habitual".

Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular
proposa la següent 

Proposició no de llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans del 30 de juny de 2022, contracti els 25
nous maquinistes que porta anunciant des de l'any 2019.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar la cobertura horària del servei ferroviari a
primera i darrera hora dels dies laborables, implantar trens
nocturns els caps de setmana i suprimir la disminució de
freqüències d'estiu a SFM a partir del 30 de juny.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans del 30 de juny del 2022, dugui a terme la
millora del servei d'informació i atenció als usuaris per tal que
sigui àgil i eficient i que permeti formular suggeriments,
queixes o reclamacions via telefònica o presencials i per
registre, disponible en totes les hores que SFM presta serveis.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar les freqüències d'SFM, a partir de l'any 2022,
els dies 24, 25 i 31 de desembre així com l'1 de gener de 2023

i successius perquè el servei de tren sigui igual al d'un
diumenge o festiu habitual i, en ser possible, millorar-se.

Palma, a 5 de gener de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 127/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a actuacions del rei emèrit, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

En aquests dies és notícia la voluntat del rei emèrit de tornar
a Espanya, malgrat la vergonya que representa que el cap
d'Estat es lucrés durant anys a través de sospitoses "donacions"
investigades en nombroses causes i recerques en diferents
ordres, instàncies i jurisdiccions territorials, així com per altres
ingressos irregulars declarats de manera extemporània a la
Hisenda pública.

Com que la societat civil no hauria de romandre durant més
temps silenciada i perquè està en joc la credibilitat de les
institucions, el desitjable seria que Joan Carles I de Borbó fos
investigat i jutjat en el Regne d'Espanya, i no sols a Suïssa o el
Regne Unit pels seus actes.

Una de les qüestions que més crida l'atenció en aquest
assumpte i que institucionalment es denuncia mitjançant
aquesta proposició no de llei és l'estratègia jurídica -fora de
l'abast del general coneixement de la ciutadania- que pretén
confondre els magistrats i fiscals responsables d'esclarir uns
fets que descriuen l'aspecte moral de l'anterior monarca.

Així, la justícia britànica intenta dilucidar aquests dies si
Joan Carles I gaudeix o no d'immunitat per ser jutjat en la
demanda civil de Corinna Larsen interposada contra el rei
emèrit per assetjament, coaccions i difamació.

D'altra banda, es troba la recerca del fiscal del Cantó de
Ginebra Yves Bertossa a Suïssa per diligències que ha dirigit
des de 2018, arxivada recentment, en les quals es destaca que
l'ús d'una fundació (Lucum) i d'empreses domiciliades per part
dels diferents protagonistes demostraven una voluntat
d'ocultació i que les quantitats implicades, l'origen dels béns, la
falta de documentació adequada que justifiqui les
transferències, les suposades donacions successives (primer del
rei de l'Aràbia Saudita a favor de Joan Carles I i després
d'aquest a favor de Corinna Larsen), així com la cronologia dels
fets, van constituir proves contra els acusats. Fets aquests que
ja estan en mans també de la Fiscalia del Tribunal Suprem.
Sense oblidar que Joan Carles I va rebre la donació dels 100
milions de dòlars del rei Abdulá de l'Aràbia Saudita l'agost de
2008 coincidint amb la concessió del collaret de l'insigne Orde
del Toisó d'Or, que podria haver representat -i representa- una
opció d'investigar de manera alternativa i complementària per
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exacció il·legal l'emèrit com a autoritat que concedeix la
distinció més gran que pot concedir a títol personal i una de les
de major prestigi a tot el món.

Doncs bé, entre un i un altre procediment judicial hi ha un
element d'extraordinària importància, un fil conductor jurídic
d'interpretació, abast i límits a la inviolabilitat de l'emèrit que
José Antonio Choclán, advocat defensor de Corinna Larsen i al
seu torn qui com a testimoni expert (perit) presenta el
Memoràndum sobre l'Estat Constitutiu i Jurídic de la Llei
Espanyola de Sa Majestat Joan Carles de Borbó i Borbó davant
el Tribunal de Londres que està passant desapercebut i que
suposa un element d'inflexió en l'estratègia jurídica de Corinna
Larsen en el marc de salvaguardar els seus interessos recíprocs
amb Joan Carles I, representant una llacuna d'informació per a
la societat civil.

En la recerca de la possible comissió d'un delicte de
blanqueig de capitals, impulsada pel Ministeri Públic del Cantó
de Ginebra (Suïssa), l'advocat ha mantingut que mancava de
fonament en atenció a la naturalesa jurídica de la inviolabilitat
del monarca. Aquesta ha estat la línia estratègica de defensa de
Corinna Larsen marcada pel lletrat José Antonio Choclán, en
aquest cas sí, defensor de Corinna Larsen, definint el perímetre
jurídic de la inviolabilitat de l'emèrit per exculpar així Corinna
de l'origen -per molt il·lícit que pogués ser- i tinença del regal
dels 65 milions amb caràcter de "donació" de l'emèrit en el
marc de les actuacions judicials.

Però l'informe pericial presentat davant el Tribunal britànic
diu Joan Carles I "manté el títol de rei de forma exclusivament
honorària, sense competències constitucionals o prerrogatives",
diu textualment l'informe pericial amb el qual els advocats de
Corinna Larsen volen demostrar que pot ser jutjat a Anglaterra.
És a dir, que hauria perdut el "blindatge constitucional" que el
mateix José Antonio Choclán argumenta a Suïssa. En
conclusió, atacable al Regne Unit i inviolable a Suïssa.

"Ha, la societat espanyola, de perdre's el respecte a si
mateixa perquè a Joan Carles I no se li exigeixi responsabilitat
per uns fets que no tenen cap relació amb les funcions que en
la Constitució se li atribueixen al rei?"

Per tot això, i amb l'objectiu de defensar les institucions
democràtiques, el bon ús dels recursos públics i el principi
sagrat que tots i totes som iguals davant la llei, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la doble moral i la
falta d'ètica de les estratègies jurídiques dissenyades en benefici
de Joan Carles I i de les persones a qui ha beneficiat.

2. El Parlament de les Illes Balears recorda que en l'anomenat
"cas Nóos", que involucrava part de la família reial i el Govern
autonòmic en un cas de corrupció, ja van aflorar els noms de
Joan Carles I i Corinna Larsen com a actors en la compra que
intervingueren activament en alguns dels episodis investigats
pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma i per l'Audiència
Provincial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal de Londres
in the High Court of Justice Claim no: QB-2020004165

Queen's Bench Division Mitjana and Communications List i el
Tribunal Suprem a prendre en consideració aquesta mala praxi
i les seves conseqüències jurídiques.

4. El Parlament de les Illes Balears reclama al govern
d'Espanya que exigeixi a Joan Carles I les responsabilitats
oportunes com a qualsevol altre ciutadà tant si decideix seguir
als Emirats Àrabs com si vol tornar a Espanya, atès que els fets
pels quals se'l vol jutjar no guarden cap relació amb les
funcions que la Constitució atribueix a la monarquia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés i el Senat
a nomenar una comissió de recerca per ser d'interès públic els
fets aquí posats de manifest i existir noves i preocupants
informacions sobre les actuacions presumptament il·lícites del
rei emèrit Joan Carles I.

Palma, a 7 de gener de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 129/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a sistema de
finançament just per a Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que les resposta a
l'informe del grup de treball sobre el càlcul de població
ajustada que ha de fer la comunitat autònoma s'ha de produir en
un termini breu, considerem necessari debatre i votar aquesta
iniciativa el més aviat possible.

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, és la norma que regula
el sistema de finançament de les comunitats autònomes
anomenades de règim comú, és a dir, de totes les comunitats a
excepció de les forals (Euskadi i Navarra).

Aquest sistema de finançament ja fa anys que s’ha de
revisar i actualitzar. Recentment, desembre 2021, el Ministeri
d’Hisenda ha posat damunt la taula l’Informe del Grup de
Treball sobre el càlcul de la població ajustada. Aquest és un
primer document que ve a encetar, de manera més o manco
formal, el procés de revisió i actualització del model, ja que
l’establiment de la població ajustada és una dada fonamental
per calcular el principal fons del sistema que és el Fons de
Garantia de Serveis Públics Fonamentals. A més, aquest
informe inclou els indicadors correctors que serien aplicables,
resultant que l’indicador de la insularitat perdria pes, no
s’incorporarien dins el càlcul realitats tan importants per a les
Illes Balears com la sobrepoblació o la població flotant, ni es
tendria en compte per res els índexs de preu regionals, quan el
cost de la vida a Balears és molt superior a altres zones de
l’Estat.
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En data 18 de febrer de 2020, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar instar el Govern de l’Estat perquè en la
revisió del sistema de finançament s’introdueixi i garanteixi el
principi d’ordinalitat i es doni més capacitats normatives a les
comunitats autònomes. El principi d’ordinalitat significa que
els mecanismes de solidaritat i d’anivellació no modifiquin el
rànquing de recursos per càpita de les diferents comunitats
autònomes. Les Balears en aquest sentit passen del segon lloc
abans de l’aplicació dels mecanismes d’anivellament a la setena
plaça un pic aplicats aquests sistemes. Una pèrdua de recursos
d’acord amb la nostra aportació que és una de les causes d’una
tendència a la pèrdua de posicions d’aquestes illes en renda per
càpita (en riquesa). Si tot i generar recursos resulta que el
sistema fa que tenguem un infrafinançament per a serveis bàsics
com salut, educació o serveis socials i no puguem invertir en
transformació del sistema productiu, aleshores, el risc
d’estancament i esgotament és evident. Continuar defensant
l’ordinalitat és bàsic.

Molts d’experts (Ignacio Zubiri) consideren que el sistema
ha estat reformat molts de pics i al llarg d’aquest procés s’han
anat incorporant complexitats creixents i tapant forats als
problemes més que cercant solucions estables. Així, s’han creat
iniquitats difícils de justificar. El resultat és un sistema molt
poc transparent, enganyós en molts aspectes i que limita
substancialment la capacitat fiscal de les CCAA. Per un costat,
les CCAA similars reben recursos per càpita substancialment
distints. I, per un altre, les CCAA més riques a més d’aportar
més imposts reben manco recursos. Hi ha, en definitiva, una
enorme arbitrarietat en el repartiment dels recursos. Des
d’aquest punt de vista el sistema del concert econòmic presenta
molta més transparència per a les CCAA i està molt més
directament vinculat a l’esforç fiscal que realitza el propi
territori, lligant molt més, ingressos i despeses.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a canviar la proposta de revisió del sistema de
finançament i obrir la porta a estendre el sistema de concert
econòmic a comunitats autònomes com les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir el principi d’ordinalitat en qualsevol
modificació o revisió del sistema de finançament de les
comunitats autònomes i a dotar-les de més capacitat normativa
tributària.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè a qualsevol modificació o revisió del sistema de
finançament de les comunitats autònomes el pes de la
insularitat s’ampliï, i es tenguin en compte la sobrepoblació, la
població flotant i els índexs de preu regionals. I que, en
qualsevol cas, els criteris que s’estableixin siguin molt més
objectius i transparents.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè a la futura revisió del sistema es tengui en
compte que hi ha comunitats autònomes com les Balears que
acumulen una part important del seu deute a conseqüència d’un
infrafinançament històric que l’Estat hauria de condonar i, com

a mínim, tenir en compte al sistema les despeses financeres
generades per aquest deute.

Palma, a 7 de gener de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

H)
RGE núm. 133/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a suport al sector ramader, davant la
Comissió d'Economia.

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

La pagesia, agricultura i ramaderia, és l'activitat econòmica
que consisteix en la producció d'aliments per la comunitat.
Aquesta seria la definició bàsica de la principal activitat de les
explotacions agràries.

Aquesta activitat sempre s'ha dut a terme preservant el
territori i els recursos naturals, ja que sense aquests elements és
impossible mantenir en el temps la fertilitat de la terra.

Els darrers temps hem vist com grups inversors, que res a
veure tenen amb la pagesia, cerquen espais a l'estat espanyol
per instal·lar "macrogranjes", aquesta activitat és més industrial
que pagesa i res a veure té amb les pageses i pagesos que dia a
dia treballen per mantenir l'activitat a pesar de totes les
dificultats.

Hem de pensar que les explotacions agràries i ramaderes de
les Illes Balears estan sotmesos a unes de les normes
gratulatòries ambientals, de seguretat alimentària, sanitat,
traçabilitat i benestar animal més rígides del món. A més a més
i segons dades de les OPA, els professionals de la pagesia tenen
una renta que està un 30% per davall de la resta de sectors
econòmics, qüestió que els darrers temps es veu aguditzada per
augment desmesurat dels costos de producció que no és
compensat pels preus que cobren pel que produeixen.

Al nostre país les explotacions agràries i ramaderes són
petites, com a molt mitjanes, si les comparem amb altres llocs
de l'estat o la Unió Europea, és per això que en el nostre cas la
pagesia és absolutament respectuosa amb tota la normativa i
sobretot amb el medi.

El que necessiten pageses i pagesos de les Illes Balears és
suport tant de l'administració. Sense pagesia no hi ha aliments
locals, ni custòdia del territori, ni biodiversitat, ni una activitat
econòmica imprescindible.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa públicament el
suport al sector ramader de les Illes Balears com a sector
estratègic pel nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
iniciar, en col·laboració amb els governs autonòmics i el sector,
els tràmits legislatius necessaris per limitar les macrogranges a
l'estat espanyol.

Palma, a 10 de gener de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14548/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura sobre l'estat d'execució del
Pla d'Inversions Estratègiques de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 14572/21, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la consellera de Salut i Consum sobre la situació i les
actuacions desenvolupades sobre la sisena onada de la
COVID-19 i la imminent setena onada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència:  Donats el context i l'elevat nombre
de casos afectats per la COVID-19. A les Illes Balears estem en
situació de risc alt i els casos actius s´incrementen de manera
notable dia rere dia i s´està produint el col·lapse en la
"centralCovid, InfoCovid, EduCovid, CovidExpress" i en el

sistema sanitari. A més, aquestes últimes setmanes estem vivint
situacions de contagis importants en la població infantil i, per
tant, en els centres escolars. Considerem necessari que la
consellera doni explicacions sobre la gestió de la pandèmia per
Educovid en la sisena/setena onada de la pandèmia en la
població escolar.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors davant el
Ple de la cambra, per tal de donar compliment al segon
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, relativa
a les balances fiscals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, conformement amb l'article 184.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, i
acord d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Manteniment  per al proper període de sessions de les

Interpel·lacions RGE núm. 9688 i 9713/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14581/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 168.4 del Reglament de la cambra,
accepta el manteniment per al proper període de sessions de les
interpel·lacions esmentades a l'enunciat, relatives a política
general en matèria turística i a política general en matèria de
transparència i bon govern.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Admissió del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de

mesures urgents en determinats sectors d'activitat
administrativa (RGE núm. 52/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia12 de gener de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.
1, d'1 de gener de 2022, el Decret llei 9/2021, de 23 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat
administrativa, acorda, conformement amb els articles 49.2 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
de la cambra, de preveure’n el debat i la votació de totalitat per
a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE

núm. 14357/21, per finalització del període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, conformement amb les Instruccions
relatives a la tramitació de preguntes d'iniciativa ciutadana,
declara decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel
ciutadà Antoni Hernández Aleña, relativa a plans estratègics
que es duen a terme durant la pandèmia amb el col·lectiu de
l'autisme de les Illes Balears, per haver finalitzat el període de
sessions sense que cap diputat o diputada l'hagi assumida.

Palma, a 12 de gener de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel

qual es regula la creació del Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de gener de 2022, adopta l'acord següent:

ACORD DE LA MESA DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS PEL QUAL ES REGULA LA
CREACIÓ DEL TRIBUNAL DE RECURSOS

CONTRACTUALS DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 de maig de 2016,
va prendre l’acord pel qual es regula la creació del Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

L’esmentat acord es va adoptar en aplicació de la normativa
vigent l’any 2016, que era el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Amb posterioritat, s’aprovà la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2021, acordà la modificació de l’Acord de la
Mesa del Parlament pel qual es regula la creació del Tribunal
de Recursos Contractuals del Parlament aprovat en sessió de la
Mesa de la cambra de 18 de maig de 2016, per tal d’adequar-lo
a la nova normativa.

Això no obstant, i passats més de cinc anys des de la seva
creació, es fa necessari procedir a una nova regulació per
actualitzar alguns aspectes de la composició i el règim de
funcionament, amb l’objectiu de dotar-lo d’un caire més tècnic,
tal com es deriva de la disposició addicional quaranta-quatrena
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, amb l’idea de refondre en un sol text tota la normativa
que es regula, amb el següent redactat:

Article 1
Naturalesa

1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les
Illes Balears com a òrgan col·legiat és el competent a l’àmbit
del Parlament per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació.

2. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les
Illes Balears gaudeix de plena independència funcional en
l’exercici de les seves competències en matèria de revisió dels
procediments de contractació promoguts pel Parlament de les

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=48
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Illes Balears i s’adscriu, sense integrar-se a l’estructura
jeràrquica del Parlament, a la Mesa, que facilitarà al Tribunal
el suport administratiu i tècnic per poder dur a terme les seves
funcions.

Article 2
Competències

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes
Balears és l’òrgan competent:

a) Per al coneixement i la resolució dels recursos especials
en matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

b) Per a l’adopció de les decisions amb relació a les
mesures cautelars que puguin sol·licitar les persones
legitimades d’acord amb l’establert a l’article 49 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

c) Per a qualsevol altra qüestió relacionada amb recursos
especials en matèria de contractació pública establerts a la
legislació vigent sobre contractació pública.

Article 3
Composició i nomenament dels membres del Tribunal

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes
Balears estarà format per un president o una presidenta i dos
vocals, un dels quals exercirà les funcions de secretari o
secretària amb veu, tots ells amb la llicenciatura o el grau en
dret.

1. La composició serà la següent:
C Un professor o una professora universitari del

departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes
Balears com a titular, i un altre com a suplent, amb un
mínim de 10 anys d’experiència en temes de dret
administratiu o contractació pública.

C Un funcionari o una funcionària de carrera de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears com a titular, i un altre com a suplent, que
pertanyin al cos o l’escala classificat al subgrup A1,
amb un mínim de 10 anys d’experiència en temes de
dret administratiu o contractació pública.

C Un lletrat o una lletrada del Parlament de les Illes
Balears proposat per l’Oficialia Major de la cambra
com a titular. En el cas d’haver de nomenar un suplent,
es farà quan es produeixi la incidència, sempre entre
lletrats del Parlament que no haguessin participat en el
procediment de contractació. 

2. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta de
l’oficial o l’oficiala major, nomenarà els membres del Tribunal
de Recursos Contractuals del Parlament i els seus suplents una
vegada examinada la seva idoneïtat per al càrrec.

3. Els membres del Tribunal elegiran el president o la
presidenta d’entre els seus membres, que no siguin lletrat o
lletrada del Parlament de les Illes Balears, ja que aquest o
aquesta exercirà les funcions de secretari o secretària amb veu
i vot.

4. El nomenament per al càrrec de membres del Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears es
podrà simultaniejar amb el lloc de treball al qual el membre
nomenat estigui adscrit. 

5. La condició de membre del Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de les Illes Balears no té caràcter
retributiu, sens perjudici que l’assistència a les sessions del
Tribunal doni lloc a la percepció de les corresponents
indemnitzacions per raó de servei. El règim d’aquestes
indemnitzacions serà determinat per la Mesa del Parlament.

Article 4
Mandat i garanties dels membres del Tribunal

1. La duració del mandat dels membres del Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears
comprèn tota la legislatura, inclòs el període entre legislatures,
fins a la constitució del Parlament de la nova legislatura,
moment a partir del qual es designaran nous membres o es
prorrogarà el mandat dels membres designats. En qualsevol cas,
cessat un membre, aquest continuarà en l’exercici de les seves
funcions fins que prengui possessió del seu càrrec el que l’hagi
de substituir.

2. Els membres d’aquest tribunal tendran caràcter independent
i inamovible i no podran ser remoguts dels seus llocs, excepte
per les causes següents:

a) Per expiració del seu mandat.

b) Per renúncia acceptada per la Mesa del Parlament de les
Illes Balears.

c) Per incompliment greu de les seves obligacions.

d) Per condemna a pena privativa de llibertat o inhabilitació
absoluta o especial per a l’ocupació de càrrec públic per raó de
delicte.

e) Per incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seva
funció.

Correspon a la Mesa del Parlament de les Illes Balears la
remoció per les causes previstes a les lletres c) i e), previ
expedient amb l’audiència a l’interessat.

3. És causa d’abstenció i, si n’és el cas, de recusació dels
membres del Tribunal:

a) Haver emès informe o haver assessorat directament o
indirecta amb relació als plecs de contractació del procediment
de contractació enjudiciat.

b) Haver format part d’una mesa de contractació respecte
del procediment de contractació enjudiciat.

c) La resta de causes previstes als articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Article 5
Normes de procediment

1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les
Illes Balears en allò no previst en aquest acord, sotmet la seva
actuació a les disposicions sobre procediment establertes a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
al Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals; i a les normes
de desplegament i complementàries del sector públic i del
procediment administratiu.

2. La presentació del recurs especial s’ha de fer al Registre
General del Parlament, que immediatament en farà trasllat al
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes
Balears.

Les comunicacions entre el Tribunal i els òrgans de
contractació o les entitats contractants es faran, sempre que
sigui possible, per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.
Els acords s’adoptaran per la majoria dels membres del
Tribunal o pels que els supleixin.

3. Les resolucions del Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament de les Illes Balears han de ser motivades i
fonamentades en dret i exhaureixen la via administrativa, de
manera que només s’hi pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb
el que estableix l’article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 6 
Quòrum per a la constitució i l’adopció d’acords

Els membres del Tribunal prestaran la promesa o el jurament
del seu càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes
Balears.

El Tribunal s’entén vàlidament constituït amb l’assistència del
president o de la presidenta i del vocal secretari o de la vocal
secretària o dels que els supleixin.

Disposició derogatòria

Queda sense efecte l’Acord de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears de data 18 de maig de 2016, pel qual es regula la
creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
les Illes Balears, així com les modificacions posteriors. 

Disposició transitòria

Els recursos interposats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest acord seran resolts pel Tribunal constituït de
conformitat amb l’Acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears de data 18 de maig de 2016, pel qual es regula la
creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
les Illes Balears i les modificacions posteriors.

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes
Balears exercirà les competències aquí descrites des de la

primera constitució del Tribunal en relació amb recursos
interposats amb posterioritat a aquesta data. 

Disposició final
Publicació i entrada en vigor

1. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 12 de gener de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 133, de 10 de
desembre de 2021.

-  Pàg. 7626 i 7663. Respostes a preguntes, apartat AL)

On diu: A les Preguntes RGE núm. 10901 a 11100/21 i
11151 a 11555/21, ...

Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 10901 a 11000/21
i 11051 a 11555/21, ...
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