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empleats públics estatals a les Illes Balears pel que fa a una insularitat digna. 8604
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C) RGE núm. 3145/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
ordenació urbanística detallada i executable dels terrenys de Son Busquets a Palma per fer habitatge assequible. 8605

D) RGE núm. 3146/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a canvi de criteri del Govern central en relació amb el Sàhara Occidental. 8605

E) RGE núm. 3147/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cartells exposats
a l'estació intermodal per l'IBDona. 8605

F) RGE núm. 3148/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques per
pal·liar els efectes de la crisi. 8605

G) RGE núm. 3149/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels torrents de Ferreries.
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H) RGE núm. 3150/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres del nou centre integrat d'FP
de Ciutadella. 8605

I) RGE núm. 3151/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitat turística per
Setmana Santa. 8606

J) RGE núm. 3152/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escola d'hoteleria de
Ciutadella. 8606

K) RGE núm. 3153/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les festes de Sant
Joan a Ciutadella. 8606

L) RGE núm. 3154/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Via Verda d'Alaró.
8606

M) RGE núm. 3155/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla general
d'ordenació urbana de Palma i mobilitat. 8606

N) RGE núm. 3156/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de la xarxa de
transport d'energia elèctrica 2021-2026. 8606

O) RGE núm. 3157/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi de les empreses
de manteniment i reparació d'embarcacions. 8607

P) RGE núm. 3158/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya a l'estació
intermodal de l'IBDona. 8607

Q) RGE núm. 3159/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als refugiats
que venen a les Illes Balears procedents d'Ucraïna. 8607
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R) RGE núm. 3160/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comportament
de l'ocupació per a aquesta temporada. 8607

S) RGE núm. 3161/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de la normativa
estatal en matèria d'educació a les Illes Balears. 8607

T) RGE núm. 3162/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adequació de les
mesures (Decret llei 3/2022) per impulsar l'economia de les nostres illes. 8607

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2919/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posar solució a la manca d'especialistes i a l'exclusió del programa
de cribratge de càncer de còlon de Menorca. 8608

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2774/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de mesures urgents per alleujar la situació insostenible
de pescadors i armadors, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 8609

B) RGE núm. 2775/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
conservació dels ecosistemes i la biodiversitat marina, molt especialment de les poblacions de coral i les praderies de posidònia oceànica
a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 8609

C) RGE núm. 2776/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posar solució a la manca d'especialistes i a l'exclusió del programa
de cribratge de càncer de còlon de Menorca, davant la Comissió de Salut. 8610

D) RGE núm. 2878/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls al desenvolupament efectiu de
les energies renovables, davant la Comissió d'Economia. 8611

E) RGE núm. 2920/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a envelliment actiu, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports. 8612

F) RGE núm. 2921/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solitud no desitjada de la gent gran, davant la Comissió
d''Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 8613

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1080/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (1). 8614

B) A la Pregunta RGE núm. 1081/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (2). 8614

C) A la Pregunta RGE núm. 1082/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (3). 8614

D) A la Pregunta RGE núm. 1083/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (4). 8614

E) A la Pregunta RGE núm. 1084/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (5). 8614

F) A la Pregunta RGE núm. 1085/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Centre Integrat de Formació Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (6). 8614

G) A la Pregunta RGE núm. 9698/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses. 8615

H) A la Pregunta RGE núm. 9699/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat d'actes jurídics documentats. 8615
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I) A la Pregunta RGE núm. 9700/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
successions i donacions exercicis 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016. 8616

J) A la Pregunta RGE núm. 12100/21, del diputat Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places hoteleres
donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de 2021. 8616

K) A la Pregunta RGE núm. 12101/21, del diputat Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places turístiques
d'ETV (estada turística de vacances) donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de 2021. 8616

L) A la Pregunta RGE núm. 169/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (1). 8617

M) A les Preguntes RGE núm. 191 a 194/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a situació de la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms a les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.  

8617

N) A les Preguntes RGE núm. 195 a 210/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a situació de les peticions de les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, a peticions presentades, concedides i
denegades per les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a
autònoms. 8617

O) A les Preguntes RGE núm. 211 a 214/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a expedients sense contestar a les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, en relació amb la línia d'ajudes directes no
retornables per a autònoms. 8618

P) A la Pregunta RGE núm. 215/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
executat en relació amb la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms. 8618

Q) A la Pregunta RGE núm. 314/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de creuers i passatgers dels ports de Palma, Barcelona i València durant l'any 2021 i el gener de 2022. 8618

R) A la Pregunta RGE núm. 565/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte constructiu dels nou centres de salut que s'han licitat en bloc. 8618

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2773/22, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla d'atenció primària, el canvi de model en referència a salut mental i l'Eina Salut. 8618

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2798 i 2794/22. 8618

B) Ampliació del termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei RGE núm. 2804/22. 8619

C) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 952/22.
8619

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2186/22. 8619
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2395/22, relativa a política del Govern en relació amb
l'Atenció Primària a les Illes Balears, amb les esmenes RGE
núm. 2631, 2632 i 2633/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar i incrementar les plantilles
orgàniques d’Atenció Primària de salut a les necessitats
actuals, abans del mes de maig de 2023.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb places de les categories
professional d'infermeria familiar i comunitària i infermeria
pediàtrica els centres de salut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els criteris d'incorporació de
personal de suport i afavorir la seva incorporació
progressiva d’odontòlegs, psicòlegs, treballadors socials,
fisioterapeutes, matrones, terapeutes ocupacionals, auxiliars
administratius i mediadors culturals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un calendari, negociat amb els
sindicats, per combatre la inestabilitat i la precarietat
laboral amb polítiques de contractació adequades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i augmentar la Cartera de Serveis de
l'Atenció Primària de salut.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a calendaritzar el manteniment dels centres de
salut i la construcció dels nous centres de salut.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar i impulsar les accions orientades
a la comunitat, la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la continuïtat assistencial i la
coordinació entre nivells.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar formació continuada de les noves
tecnologies.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la recerca i la innovació en
l'Atenció Primària de salut. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que totes les accions esmentades anteriorment
es guiïn pels principis d'equitat poblacional, justícia,
participació i transparència.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els protocols i les estratègies en
relació amb les agressions als treballadors del Servei de
Salut de les Illes Balears, especialment en Atenció Primària.
A més, s’insta el Govern de les Illes Balears a facilitar el
suport psicològic a les víctimes de les agressions.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de març de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 714/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
relació amb la subvenció d'estudis i projectes d'investigació per
part de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Actuà com a interpelAlant el diputat Javier Bonet i Díaz i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 2299/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital
entre els nostres majors, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
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B) RGE núm. 2463/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per atreure i
fidelitzar el personal sanitari de l'Àrea de Salut de Menorca,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 2460/22, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a convenis de suport amb els ajuntaments per
al manteniment dels punts de càrrega per a cotxes elèctrics, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i memòria Democràtica.

D) RGE núm. 2477/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
per detenir la violència en els camps de futbol, que contestà la
consellera d'Afers Socials, Drets Humans i Esports.

E) RGE núm. 2465/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració dels efectes del Decret llei de sostenibilitat i
circularitat del turisme de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 2466/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aigües depurades per
regar, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

G) RGE núm. 2470/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració amb la delegació de la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu en relació amb els casos d'abusos a menors
tutelades a les Illes Balears, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

H) RGE núm. 2472/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca d'espai
per a empreses del sector nàutic, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

I) RGE núm. 2624/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per pal·liar el greu problema de la pujada del gasoil en el sector
pesquer, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

J) RGE núm. 2468/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
invasió russa a Ucraïna per al sector agrícola ramader de les
Illes Balears, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

K) RGE núm. 2623/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències en la
normativa reguladora del preu de lloguer a les Illes Balears de
la línia adoptada pel Tribunal Constitucional en relació amb la
llei catalana, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 2474/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pobresa
energètica, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i memòria
Democràtica.

M) RGE núm. 2625/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per mitigar les
conseqüències socials i econòmiques de l'encariment dels costs
del transport marítim, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

N) RGE núm. 2459/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aposta pel sector nàutic, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

O) RGE núm. 2476/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
davant la inflació, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

P) RGE núm. 2478/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
defensades per Balears a la Conferència de Presidents, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 2475/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
invasió russa d'Ucraïna per a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de març de 2022, rebutjà el Punt 5 de la Moció RGE núm.
2395/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb l'Atenció Primària a les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 48, vots a favor 18, vots
en contra 30 i abstencions 0.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 2469 i 2473/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2022, quedaren ajornades, amb l'assentiment de
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la cambra, les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera i la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures PGOU i problema d'habitatge a
Palma i a consens pel que fa al Decret llei de turisme,
respectivament.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes
de concessió de serveis de transport públic regular de
persones per carretera d’ús general durant l’any 2021
(RGE núm. 1277/22).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 15 de març de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 1/2022, de 7
de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els
efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels
contractes de concessió de serveis de transport públic regular
de persones per carretera d’ús general durant l’any 2021
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 20 de 8 de febrer de
2022).

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-tramitació com a projecte de llei del Decret llei

1/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de
serveis de transport públic regular de persones per
carretera d’ús general durant l’any 2021 (RGE núm.
1277/22).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
15 de març de 2022, rebutjà, per 17 vots a favor, 29 en contra
i 3 abstencions, la tramitació com a projecte de llei del decret
llei esmentat.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears (RGE
núm. 1278/22).
 

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 15 de març de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 2/2022, de 7
de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 20 de 8 de
febrer de 2022).

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
No-tramitació com a projecte de llei del Decret llei

2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
15 de març de 2022, rebutjà, per 24 vots a favor, 27 en contra
i cap abstenció, la tramitació com a projecte de llei del decret
llei esmentat.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4976/21, relativa a defensa de ses casetes de vorera, amb
les esmenes RGE núm. 2664, 2665, 2666 i 2667/22, i quedà
aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202664
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202665
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202666
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202667


8584 BOPIB núm. 149 - 1 d'abril de 2022

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia
favorablement a la conservació i manteniment de totes les
casetes de vorera que existeixen al litoral de les Illes i que
formen part del paisatge i de la idiosincràsia dels pobles de
les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda instar els
ajuntaments costaners de tota la comunitat autònoma per tal
que facin també un pronunciament favorable a la
conservació de tots els béns de caràcter etnològic distribuïts
al llarg del litoral de les Illes Balears, i que estudiïn i posin
en marxa fórmules de protecció al seu abast per recollir i
emparar la totalitat d'aquests béns. En particular, s’insta els
ajuntaments a incloure dins els respectius catàlegs
municipals del patrimoni històric les casetes de vorera que
encara no hi figurin, tant si estan dins el domini públic
marítimoterrestre com fora d'aquest, amb l'objectiu de
garantir millor la seva protecció.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears a concedir les pròrrogues
corresponents als concessionaris de les casetes de vorera
que així ho sol·licitin situades dins el domini
marítimoterrestre, amb els límits màxims establerts a la llei,
a fi d’evitar el seu abandonament i degradació, amb el
compromís per part dels concessionaris de garantir el seu
correcte manteniment i conservació i la continuïtat dels
usos tradicionals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears a cercar la col·laboració dels
consells insulars, els ajuntaments i les entitats ciutadanes,
a fi d’evitar l’abandonament i la degradació de les casetes
de vorera amb valor patrimonial, quan no hi hagi
concessionaris que se’n facin càrrec.

A la seu del Parlament, 22 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12778/21, relativa a reducció de la contaminació
acústica al corredor migratori de cetacis de la Mediterrània,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incorporar les precaucions i mesures
necessàries per garantir la protecció dels cetacis i altres
elements de fauna marina en el Corredor de Migració de

Cetacis del Mediterrani com puguin ser, entre d’altres, una
limitació adequada de la velocitat del trànsit marítim
d’acord amb els estudis tècnics que siguin preceptius i que
garanteixin la limitació de la contaminació acústica, la
senyalització, la informació, el control i la vigilància.

A la seu del Parlament, 22 de març de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de març de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 2360/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures preses per evitar
les contínues caigudes del sistema DALET.

B) RGE núm. 2499/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost destinat a tres professionals de la informació per
cobrir la invasió d'Ucraïna.

C) RGE núm. 2509/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a desequilibris entre els salaris dels treballadors d'IB3
que nodreixen a l'Ens de programes.

D) RGE núm. 2518/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de Dalton Audiovisual.

E) RGE núm. 2516/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
introducció de programes infantils a IB3.

F) RGE núm. 2531/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a llengua de
signes.

G) RGE núm. 2532/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de la
cultura i el nostre patrimoni a IB3.

H) RGE núm. 2533/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures en favor de la
igualtat entre homes i dones.

I) RGE núm. 2534/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a subtitulació a IB3 TV.
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=41
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=41
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J) RGE núm. 2535/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de la COVID
a l'EPRTVIB.

K) RGE núm. 2538/22, de la diputada Maria Esperança Sans
i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
cobertura de la invasió russa a Ucraïna.

L) RGE núm. 2517/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
introducció de debats polítics que afecten els diferents consells
insulars.

M) RGE núm. 2513/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla per
incrementar audiències.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del coordinador autonòmic de Salut

Mental, davant la Comissió de Salut, sobre les actuacions
en relació amb la planificació i la prevenció, l'actuació i
l'abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a les
Illes Balears (RGE núm. 3886/21).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de març de 2022, tengué lloc la
compareixença del coordinador autonòmic de Salut Mental,
qui, acompanyat del coordinador pel desenvolupament del Pla
estratègic de salut mental de les Illes Balears 2023-2029, la
coordinadora autonòmic per a la prevenció de la conducta
suïcida, la treballadora social, la secretària de l'OSMIB, la
coordinadora autonòmic d'infermeria de salut mental, la
secretària de la Unitat de docència de salut mental, l'assessora
de la Conselleria de Salut i Consum i l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença d'un representant del Consell de la

Joventut de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sobre la
posició del Consell en relació amb el Projecte de llei de
polítiques de joventut de les Illes Balears (RGE núm.
1044/22).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2022, tengué lloc la compareixença del

vicepresident segon del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del director general de Planificació,

Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i
Formació Professional, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura, sobre la situació, el desenvolupament i
l'execució del Pla d'infraestructures educatives de les Illes
Balears (RGE núm. 1963/21).

A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març de 2022, tengué
lloc la compareixença del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació
Professional, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels escrits RGE núm. 9652/21, 9653/21 i 324/22,

de la Sindicatura de Comptes.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, es debateren els escrits esmentats, mitjançant els
quals la Sindicatura de Comptes tramet els informes 193/2021,
de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears corresponents als exercicis 2017 i 2018;
194/2021, sobre el control intern del sector públic de les Illes
Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l'exercici 2019; i 195/2021, del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, d'acord amb el que disposen els
articles 47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la
tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

La Mesa acorda obrir un termini de 15 dies (que
finalitzarà dia 22 d'abril de 2022) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i un cop
transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació
d'esmenes (que finalitzarà dia 10 de maig de 2022) i que es
tramitin davant la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura.

Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra.
Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 30 de març de 2022, el procediment
de participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots
els grups, per la qual cosa no s'hi aplica aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 10 de
maig.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, en sessió de dia 7 de març
de 2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de la ciència,
la tecnologia i la innovació.

L'article 47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, reconeix al Govern de les Illes Balears la
iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa. En el
mateix sentit es pronuncia l'article 116.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, de 15 de març de 2011. El
Govern de les Illes Balears exerceix aquesta iniciativa

mitjançant l'elaboració, l'aprovació i la tramesa posterior
dels projectes de llei al Parlament, d'acord amb els articles
42 i següents de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern
de les Illes Balears.

L'article 40.1 de la Constitució Espanyola disposa que els
poders públics promouran les condicions favorables al
progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda
regional i personal més equitativa, en el marc d'una política
d'estabilitat econòmica. Més concretament, l'article 44.2 de
la Constitució Espanyola encomana ls poders públics la
promoció de la ciència i la investigació científica i tècnica
en benefici de l'interès general, i l'article 149.1.15 assigna
a l'Estat la competència exclusiva en el foment i la
coordinació general de la investigació científica i tècnica.
D'altra banda, l'article 148.1.13 permet a les comunitats
autònomes assumir competències en matèria de
desenvolupament econòmic dins dels objectius marcats per
la política econòmica nacional, i l'article 148.1.17 permet
assumir la competència en matèria de foment de la cultura,
de la investigació i, si escau, de l'ensenyament de la llengua
de la comunitat autònoma.

L'article 30.44 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
preveu com a competència exclusiva de la comunitat
autònoma de les Illes Balears la "recerca, innovació i
desenvolupament científic i tècnic". En el marc d'aquesta
competència es va aprovar la Llei 7/1997, de 20 de
novembre, de la recerca i el desenvolupament tecnològic
(BOCAIB núm. 148, de 27 de novembre de 19997), que
tenia per objecte el foment de la recerca científica, la
innovació tecnològica, la normalització i l'homologació
necessàries per incrementar el coneixement científic de la
realitat sobre i des de les Illes Balears en tots els seus
àmbits i aspectes, i per accelerar la seva integració en el
mercat europeu i la seva presència efectiva en els mercats
internacionals.

Atès que el marc legal establert l'any 1997 en la matèria va
quedar desfasat, la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca, competent aleshores en matèria de recerca i
desenvolupament, va impulsar l'any 2020 la redacció i la
tramitació d'un nou projecte legislatiu, l'avantprojecte de
llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, d'acord amb
el procediment que preveuen els articles 42 i següents de la
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

El dia 23 de juliol de 2020 es va reunir la Comissió
Permanent Interdepartamental de Ciència i Tecnologia
(CICIT) per participar en la redacció de l'esborrany de la
nova llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les
Illes Balears. Els membres d'aquesta comissió varen
elaborar propostes a la redacció de l'avantprojecte, les quals
varen ser valorades per la Direcció General de Política
Universitària i Recerca i incorporades al text.

En l'elaboració d'aquest avantprojecte de llei s'han seguit els
tràmits procedimentals corresponents prevists a la legislació
aplicable, concretament la Llei 1/2019, de 31 de gener, del
Govern de les Illes Balears, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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El 12 de novembre, a través del Portal de Participació
Ciutadana de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports, es va dur a terme el tràmit de consulta prèvia. En
el procediment de consulta prèvia es van rebre 3
aportacions, que consten a l'informe de valoració de les
aportacions a la fase de consulta prèvia sobre
l'avantprojecte de referència, de dia 14 de gener de 2021.

Mitjançant Resolució de 18 de gener de 2021 el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca va dictar l'inici de la
tramitació de l'avantprojecte de llei i va designar com a
òrgan responsable del procediment la Direcció General de
Política Universitària i Recerca.

Per altra banda, l'esborrany es va sotmetre al tràmit
d'informació pública i, simultàniament, es va enviar als ens
i a les organitzacions representatives i a les secretaries
generals de les conselleries.

Les propostes a la redacció de l'avantprojecte han estat
valorades per la Direcció General de Política Universitària
i Recerca i incorporades al text.

Conjuntament amb aquests tràmits s'han emès al llarg del
procediment els informes preceptius corresponents, inclòs
el dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social relatiu
a l'avantprojecte de llei.

El Consell Assessor de Ciència i Tecnologia ha donat el
vistiplau al text de l'avantprojecte de llei. La Comissió
Interdepartamental de Ciència i Tecnologia reunida en
sessió plenària ha acordat elevar el text normatiu al Consell
de Govern.

Finalment, s'ha garantit la transparència del procediment
mitjançant la publicació en el Portal de Transparència del
Govern de les Illes Balears del conjunt dels tràmits
esmentats, inclosos els diversos esborranys de
l'avantprojecte fruit de les successives modificacions
produïdes al llarg del procediment.

Atès tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de la ciència, la
tecnologia i la innovació de les Illes Balears, que s'adjunta
en versió catalana i castellana.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen l'article
117 del Reglament de la cambra de 15 de març de 2011 i la
instrucció vintena de les Instruccions sobre el procediment
per a l'exercici de la iniciativa legislativa del Govern que va
aprovar el Consell de Govern el 28 de desembre de 2004.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 7 de març de 2022
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DE LA CIÈNCIA, LA
TECNOLOGIA

I LA INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

ÍNDEX

Exposició de motius

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 Objecte
Article 2 Finalitats
Article 3 Àmbit d’aplicació
Article 4 Definicions

TÍTOL II ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I
INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

Article 5 L’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació
de les Illes Balears (ECTIB)
Article 6 Principis de l’ECTIB
Capítol I Governança de l’Ecosistema de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)
Article 7 Òrgans competents
Article 8 La Comissió Interdepartamental de Ciència,
Tecnologia i Innovació (CICIT)
Article 9 El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i
Innovació
Article 10 El Consell Balear d’Ètica i d’Integritat per a la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Article 11 La conselleria o conselleries competents en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació
Article 12 El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació
Capítol II Fundació Institució per a la Recerca de les Illes
Balears (IRIB)
Article 13 Creació de la fundació Institució per a la Recerca
de les Illes Balears
Article 14 Finalitats de la fundació Institució per a la
Recerca de les Illes Balears
Capítol III Agents d’execució de l’ECTIB
Article 15 Agents d’execució de l’ECTIB
Capítol IV El personal de l’ECTIB
Article 16 Personal investigador i de suport a la Recerca, la
Tecnologia i la Innovació
Article 17 Polítiques públiques
Article 18 Criteris d’actuació dels agents de l’ECTIB
Article 19 Selecció
Article 20 Mobilitat
Article 21 Col·laboració, assistència, administració i suport
tècnic en recerca, desenvolupament i innovació
Article 22 Col·laboradors científics

TÍTOL III REGISTRES DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I
INNOVACIÓ

Article 23 Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de
les Illes Balears
Article 24 Estructura del Registre
Article 25 Inscripció en el Registre

TÍTOL IV FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I
INNOVADORA

Article 26 Finançament públic
Article 27 Col·laboració i inversió
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Article 28 Impuls i promoció de carreres científiques i
tecnològiques
Article 29 Carrera i activitat científica de les dones
Article 30 Fet insular
Article 31 Sector empresarial
Article 32 Centres tecnològics

T ÍT OL V RESULT AT S DE L 'AC T IVIT AT
INVESTIGADORA I DIFUSIÓ

Article 33 Transferència de resultats i recerca
col·laborativa
Article 34 Contractes patrimonials relatius a la
transferència de resultats
Article 35 Participació en els beneficis per l'explotació o
cessió dels drets sobre els resultats
Article 36 Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de
l'activitat investigadora
Article 37 Difusió del coneixement
Article 38 Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la
societat

Disposició addicional primera Xarxa d’Estacions
d’Investigació de les Illes Balears
Disposició addicional segona Adaptació de les fundacions i
institucions públiques científiques de les Illes Balears
Disposició addicional tercera Igualtat de gènere
Disposició addicional quarta Compra pública d’innovació
Disposició addicional cinquena Carrera investigadora

Disposició derogatòria única Derogació de la Llei 7/1997

Disposició final primera Desplegament reglamentari
Disposició final segona Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Ciència, entesa com el conjunt de coneixements en els
àmbits diversos, és fonamental per millorar la qualitat de vida
i la competitivitat, i com a tal, ha d’estar en la base de
qualsevol economia basada en el coneixement, i ha de ser, per
tant, objecte d’especial atenció per part dels poders públics.

La característica d’insularitat de l’arxipèlag balear, confereix
unes peculiaritats a aquesta regió, tant de caràcter social com
econòmic, que convé tenir presents quan es pretén conèixer i
establir l’estructura i les relacions que es produeixen en l’àmbit
dels agents implicats en la producció del coneixement i en la
seva utilització, especialment en una regió marcada per una
estructura empresarial definida a partir de la petita i mitjana
empresa i en un entorn geofísic privilegiat, però molt fràgil,
fragmentat i d’escala molt petita on tots els impactes negatius
afecten per igual i es deixen sentir en un marge temporal més
immediat.

En la dècada dels seixanta, la comunitat autònoma de les Illes
Balears va iniciar una empenta econòmica molt important, en
part gràcies a l’entorn geofísic privilegiat i a la proximitat als
principals mercats europeus emissors del turisme de masses de
“sol i platja”; aquest turisme de masses emergeix amb força a
partir de la II Segona Guerra Mundial gràcies a les polítiques
de benestar i a l’abaratiment del transport aeri. Aquesta
empenta permeté que amplis sectors de la societat poguessin

arribar a unes cotes elevades de benestar. Aquest fet ha conduït
a que les Illes Balears sigui una regió europea amb una renda
per càpita superior a la mitjana, i amb un desenvolupament
basat en els serveis, essencialment en els que deriven del
turisme. Tot i això, existeixen registres de pèrdua de renda per
càpita relativa, respecte a la resta de comunitats autònomes a
partir de 1985, que situen avui dia a les Illes Balears a l’entorn
de la mitjana espanyola, per la qual cosa es pot considerar que
l’actual model de creixement basat en el monocultiu del turisme
i de la construcció ha entrat des de ja fa temps en una lògica de
rendiments decreixents (més turisme no implica ja més renda
per càpita relativa). Aquest deteriorament relatiu en el nostre
principal indicador de benestar social és el reflex de problemes
creixents quant a millorar la qualitat del treball, les millores de
les condicions socials, mediambientals i de bona governança.
Aquest conjunt de problemes deriven d’un desenvolupament
poc sostenible. Les recents necessitats socials condueixen a la
necessitat de una diversificació econòmica que contribueixi a
un creixement econòmic basat directament en la producció,
distribució i ús del coneixement i de la informació.

Així doncs, resulta fonamental establir polítiques públiques que
protegeixin la investigació com a activitat generadora de
coneixement, el desenvolupament tecnològic derivat de la
recerca, i la innovació que genera valor afegit, i assegurar un
finançament adequat d’aquestes activitats, tal com s’esdevé en
les regions i països més desenvolupats amb les àrees d’activitat
que no poden defensar-se per elles mateixes en el mercat
tradicional de béns i serveis.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació, de l’Estat espanyol, té com a objecte establir el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus
instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació, difusió i transferència del
coneixement per a resoldre els problemes essencials de la
societat. L’objecte fonamental es la promoció de la
investigació, el desenvolupament experimental i la innovació
com a elements sobre els quals s’ha de basar el
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

La Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes
Balears representa la normativa institucional i organitzativa
bàsica per a impulsar la Recerca, el Desenvolupament i la
Innovació. En l’àmbit de les Illes Balears, un primer pas el
trobam en la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la investigació
i el desenvolupament tecnològic. Aquesta norma assentava les
bases de la investigació i el desenvolupament tecnològic a les
Illes Balears i creava figures com el Pla Balear d’Investigació
i Desenvolupament Tecnològic o la primera estructura de
governança de la ciència, la tecnologia i la innovació a les Illes
Balears. No obstant això, passats més de vint anys des de la
publicació del text esmentat, el desenvolupament social, polític
i econòmic, els canvis substancials que s’han produït en
aquestes dues dècades, no tan sols a les Illes Balears, sinó
també internacionalment, l’emergència cada cop més evident de
les externalitats negatives mediambientals d’aquest
desenvolupament poc sostenible i els nous reptes que planteja
la superació de crisis, com la de la COVID, així com els reptes
i les estratègies europees intel·ligents (ex. RIS3, i les possibles
actualitzacions i la implementació dels fons Next Generation,
plantejats per les Illes Balears per als pròxims anys, fan
imprescindible una nova gestió del sistema de ciència,
tecnologia i innovació que, a més, faci visible i reconeguda la
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tasca de la comunitat científica i del sector productiu de les
Illes.

En aquest context cobra especial importància la Proposició no
de llei IV.2, publicada en el Diari de sessions del Parlament de
les Illes Balears, de 27 de febrer de 2018. La proposició
esmentada, aprovada per tots els grups polítics, insta el Govern
de les Illes Balears (GOIB) a la posada en marxa d'actuacions
polítiques sobre la ciència, com ara la denominada «Ciència en
el Parlament», que és una iniciativa ciutadana independent
sorgida de grups de ciència base i organitzacions amb el
compromís de millorar el procés polític legislatiu que es duu a
terme en seu parlamentària. Com ja passa en els parlaments de
diferents països, l'objectiu és traslladar a les seus
parlamentàries la importància de l’impacte que hauria de tenir
el desenvolupament científic i tecnològic en l'àmbit de les
decisions polítiques.

En l’àmbit d’aquesta iniciativa de «Ciència en el Parlament»,
en sessió celebrada el 17 de setembre de 2018 al Parlament de
les Illes Balears, es va subratllar l'enorme valor que té la
recerca com a generadora de coneixement, creadora de
benestar i creixement econòmic, així com la necessitat de
definir una política científica pròpia, per a la qual resulta
imprescindible dotar-se d'una llei de la ciència i la tecnologia
pròpia. Una norma que ordeni, asseguri i agiliti el treball del
personal investigador, identifiqui estructures de gestió i suport
a la ciència i a la innovació, que permeti la captació i retenció
del talent, faciliti la transferència dels resultats dels projectes
de recerca duts a terme a les Illes Balears i serveixi per
assegurar el finançament del sistema, donant-li estabilitat i
agilitat. Es vol manifestar la voluntat d’alinear la Llei amb
l’Estratègia Espanyola de Ciència Tecnologia i Innovació i les
polítiques de la Comissió Europea, actuals i les que puguin
venir.

És per tot això, juntament amb els canvis normatius en matèria
de ciència, tecnologia i innovació produïts en l’àmbit estatal i
europeu, que el GOIB veu necessari establir un nou marc
regulador. La nova llei pretén dotar l’activitat científica,
tecnològica i d’innovació d’una estructura de governança i de
gestió que sigui capaç de reconèixer el seu vertader valor, de
garantir una implementació adequada de les polítiques
públiques en aquests àmbits, d’imaginar l’articulació de
sinergies publicoprivades, considerant els clústers i els nuclis
(hubs) d’innovació, d’incentivar la recerca i la innovació a les
empreses i crear empreses de base tecnològica, de manera que
permeti optimitzar la gestió dels recursos d’una forma més
acurada d’acord amb la realitat actual.
Aquesta Llei té la voluntat d’incorporar la perspectiva de
gènere a la recerca i a la innovació, durant tot el procés, per
garantir, no només la igualtat entre homes i dones, sinó també
per garantir l’excel·lència dels resultats de les tasques de
recerca i innovació.

El novembre de 2019, el GOIB va constituir, juntament amb
els principals agents econòmics i socials, els consells insulars,
els municipis i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la
Mesa per a l’Agenda Balear 2030. L’objectiu d’aquesta és
ampliar els espais de diàleg social i les actuacions en tres eixos
fonamentals: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica,
mesures que estan alineades amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
(ONU).

II

El text legal d’aquesta norma s'estructura en cinc títols. El títol
I recull els objectius i les finalitats, els àmbits d’aplicació de la
Llei. La característica d’insularitat de l’arxipèlag balear
confereix unes particularitats, tant de caràcter social com
econòmic, que s’han de considerar a l’hora de definir les
estratègies cientificotecnològiques i d’innovació. També,
mereixen esment especial els principis relatius als ODS, com
ara la sostenibilitat ambiental i la reducció de bretxes socials,
la viabilitat econòmica de l'estratègia de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears o la igualtat de gènere, que han
de presidir les polítiques desenvolupades. Es considera també
el principi d'informació i transparència pública, que ha de
permetre contribuir en el major grau possible a la difusió del
coneixement, i a generar confiança en la ciutadania.

El títol II fa referència a l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears, als seus principis generals, a la
governança, als òrgans, als instruments necessaris per
aconseguir els objectius establerts i al personal dedicat a la
recerca. S’estructura en quatre capítols: el primer dels quals es
dedica a la Governança de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears (ECTIB), en la qual diferenciam
dos tipus d’òrgans: aquells sobre els quals recau el govern de
l’ECTIB i els òrgans consultius. L’objectiu és comptar amb un
sistema competitiu i ordenat de ciència, tecnologia i innovació.

A la vegada estableix quins seran els instruments utilitzats per
al desenvolupament de l’estratègia de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears: d’una banda, el Pla de Ciència
i Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i, de l’altra, les
estratègies estatals i les europees desenvolupades en el marc de
les recomanacions i els escenaris proposats des de la Unió
Europea, amb l’objectiu de generar una economia intel·ligent,
sostenible i integradora.

El capítol segon es dedica a la creació de la fundació Institució
per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de
l’ECTIB. Tindrà com a funció principal la contractació de
personal de prestigi reconegut en l’àmbit científic i tecnològic,
la qual cosa contribuirà a l’excel·lència en la recerca dels
agents d’execució que formen part de l’ecosistema. Les Illes
Balears compten, proporcionalment, amb un nombre reduït
d’investigadors i aquest és un factor que limita el
desenvolupament científic i innovador del territori, per tant, la
creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes
Balears contribuirà a pal·liar aquesta situació.

El capítol tercer es dedica als agents d’execució que formen
part de l’ECTIB. Cal recordar que el vertader potencial d’un
sistema de ciència, tecnologia i innovació és el conjunt
d’institucions i persones que hi dediquen el treball diari. El nou
text legal pretén reconèixer i recordar l’activitat que fan sota la
figura de l’agent d’execució de l’Ecosistema.

El capítol quart defineix el suport i el reconeixement a les
persones que desenvolupen la seva tasca professional al servei
de la ciència, especialment al personal investigador, al personal
tècnic de suport a la recerca i al personal de gestió, que
contribueixen a generar les condicions més adequades per
facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament dels resultats
obtinguts, i aportar nou valor estratègic.
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El títol III recull la creació del Registre de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears, en el qual s’hi han d’inscriure
els agents d’execució de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears. El Registre permetrà disposar
no tan sols d’un inventari, sinó també d’informació actualitzada
sobre l’activitat científica i investigadora a les Illes Balears.

S’estableix, a través del títol IV, el conjunt de mesures que
tenen per objecte el foment de l’activitat científica i
tecnològica, amb especial atenció als instruments que facilitin
la inversió privada en el desenvolupament de l’activitat. Es
creen mecanismes de reconeixement per a empreses que
col·laborin en el finançament dels projectes que s’executin en
marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. A més, es
proposen mesures per incentivar l’activitat científica des del
punt de vista de l’impuls i promoció de les carreres
cientificotecnològiques, així com de l’emprenedoria.

El títol V i últim dedica els seus articles als resultats de
l’activitat de recerca i a la seva transferència als sectors
socioeconòmics per a la transformació en nous productes i
serveis mitjançant diferents instruments. Es proposa també una
difusió àmplia dels coneixements creats des dels centres
públics de recerca, com també l’adopció de mesures que
permetin l’accés obert als resultats de la recerca i la promoció
de la cultura científica a les Illes Balears.

Finalment, tenint en compte la necessitat peremptòria
d’aconseguir una igualtat real entre homes i dones, en concret
en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, s’han incorporat
diferents mesures a l’articulat d’aquesta Llei amb l’objectiu
d’eliminar la bretxa de gènere que hi ha en el món científic i
innovador. Aquestes mesures són per prevenir situacions de
caire discriminatori que condicionen l’emprenedoria, la
qualitat, el rendiment, la competitivitat i la satisfacció en la
carrera científica i tecnològica de les dones.

Completen la norma cinc disposicions addicionals (relatives a
les xarxes de recerca, l’adaptació de les fundacions que ja
existeixen en el moment de l’aprovació d’aquesta Llei, a la
igualtat de gènere i a la compra pública innovadora), una
disposició derogatòria i dues disposicions finals que habiliten
el desenvolupament reglamentari i estableixen l’entrada en
vigor de la Llei.

III

Aquesta Llei s’aprova en virtut de l’article 148.1.17 de la
Constitució espanyola: “les comunitats autònomes podran
assumir les competències en matèria de foment de la cultura i
de la recerca”, i l’article 30.44 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer.

Es compleixen els principis de bona regulació establerts en
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques, de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència, i amb els principis de bona regulació de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que
estableixen els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència,
qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte el foment de l’activitat
d’investigació, de desenvolupament tecnològic i d’innovació,
entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la
coordinació i la planificació de l’Ecosistema de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. Es pretén, a més,
impulsar la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Amb aquest objecte, la Llei estableix un marc regulador
unitari i sistemàtic d'actuació dels poders públics de les Illes
Balears relacionats amb aquestes activitats, amb la finalitat
d'impulsar el desenvolupament econòmic sostenible des del
punt de vista econòmic, laboral, social, mediambiental i de
bona governança, el benestar social, la creació d’ocupació
qualificada i el progrés cultural de la ciutadania de les Illes
Balears.

Article 2
Finalitats

Les finalitats de la Llei són les següents:

a) Fomentar, coordinar i planificar la recerca científica i
tecnològica en tots els àmbits del coneixement, amb la
finalitat de donar resposta a les necessitats de la societat,
així com d’augmentar el coneixement universal.

b) Contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible,
que promogui un model productiu i equitatiu basat en el
coneixement. En aquest context s’han de tenir en compte les
particularitats socioeconòmiques de cada una de les illes de
l’arxipèlag balear.

c) Impulsar el diàleg entre la ciència i la societat, amb la
missió d’enfortir l’ECTIB, promoure l’excel·lència
científica i contribuir a la construcció d’una societat més
democràtica.

d) Potenciar l’excel·lència científica.

e) Incentivar la tasca investigadora del personal que pertany
a l’ECTIB.

f) Contribuir a la captació del talent i al seu
desenvolupament en tots els àmbits del coneixement.

g) Vetlar perquè la recerca i el desenvolupament tecnològic
de les Illes Balears es regeixin per criteris de mèrits, ètics,
socials i de sostenibilitat.

h) Estimular la cooperació en matèria d'investigació
científica i tècnica, desenvolupament tecnològic i innovació
entre les administracions, les empreses, les universitats,
concretament la Universitat de les Illes Balears, els centres
sanitaris, els centres tecnològics i d'investigació radicats en
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en benefici de
l'interès general.
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i) Impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements
i tecnologies, i fomentar la col·laboració entre tots els
agents de l’ECTIB.

j) Fomentar la innovació amb la finalitat que els resultats de
la recerca científica donin resposta als reptes socials i
econòmics i als objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

k) Promoure i dinamitzar la creació, consolidació i
creixement d’empreses innovadores basades en el
coneixement.

l) Promoure i dinamitzar la competitivitat, la diferenciació
empresarial, la innovació i l’esperit innovador en les
empreses de les Illes Balears.

m) Vetlar perquè la innovació de les Illes Balears es regeixi
per criteris ètics, socials i de sostenibilitat.

n) Garantir la lluita contra la precarietat i afavorir el treball
digne dels treballadors afectats per aquesta Llei per tal de
millorar en el seu conjunt el sistema investigador.

o) Garantir la igualtat efectiva entre gèneres i promoure la
inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria
transversal en la ciència i la tecnologia, com a element
indispensable per a l’eficiència i l’excel·lència de
l’ecosistema.

p) Contribuir als equilibris interinsulars.

Article 3
Àmbit d’aplicació

L’àmbit d'aplicació d’aquesta Llei és el corresponent a
l’exercici de les competències de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, així com a l’àmbit d’aplicació subjectiu, en
matèria de recerca, innovació i desenvolupament científic i
tècnic.

Article 4
Definicions

A efectes d’aquesta Llei es defineixen els conceptes de
Recerca, Desenvolupament i Innovació:

a) La Recerca comprèn el treball creatiu i sistemàtic
realitzat amb l’objectiu d’augmentar el volum de
coneixement (inclòs el coneixement de la humanitat, la
cultura i la societat) i idear les noves aplicacions de
coneixement disponible.

b) El Desenvolupament, consisteix en treballs que aprofiten
els coneixements existents obtinguts de la Recerca i de
l’experiència pràctica, i està enfocat a la producció de nous
materials, productes o dispositius, és a dir, a la posada en
marxa de nous processos, sistemes i serveis, o bé a la
millora substancial dels existents.

c) La innovació entesa com un nou o millorat producte o
procés de negoci (o una combinació de tots dos) que
difereix significativament dels productes o processos de
negoci previs de l’empresa i que ha estat introduït al mercat

o implementat a l’empresa. Les activitats d’innovació
inclouen totes les activitats de desenvolupament, financeres
i comercials realitzades per una empresa amb la intención
de donar lloc a una innovación per a l’empresa.

TÍTOL II
ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I

INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

Article 5
L’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears (ECTIB)

1. L’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears (ECTIB) és el conjunt dels agents, públics i privats,
que desenvolupen funcions de gestió, execució o finançament
en matèria de recerca, desenvolupament i innovació; juntament
amb les seves interaccions, i les mesures, estructures i accions
necessàries per a impulsar i desenvolupar una política científica
basada en el coneixement a les Illes Balears.

2. S'entén per agents de gestió les institucions l'objecte
principal d'activitat de les quals se centrin a gestionar,
coordinar, administrar i difondre el coneixement generat a les
Illes Balears.

3. Són agents d'execució les institucions, organismes i entitats,
públiques o privades, que intervenen en la generació, difusió,
intercanvi, transmissió i explotació del coneixement científic i
tecnològic i de la innovació. Quant a això, els agents d'execució
es classifiquen segons les categories establertes en l'article 15
d’aquesta Llei.

4. S'entén per agents de finançament l'Administració pública,
les entitats vinculades o que en depenen, i les entitats privades,
incloses les empreses, quan sufraguin les despeses o costos de
les activitats de recerca científica i tecnològica realitzades per
altres agents.

Article 6
Principis de l’ECTIB

Els principis que han de regir l’ECTIB són els següents:

a) La coordinació, la cooperació, les sinergies i la
complementarietat.

b) La multidisciplinarietat.

c) La informació i transparència pública.

d) El desenvolupament sostenible, ètic i social.

e) La igualtat de gènere.

f) La consideració de la singularitat pluriinsular.

g) L’accés de la societat al coneixement generat per
l’activitat investigadora.

h) El diàleg entre la ciència, la societat, els agents
econòmics i socials i la participació ciutadana.

i) La universalitat de la ciència.
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j) El mèrit i l’excel·lència científica.

k) La importància de les empreses innovadores com a
agents que milloren el mercat mitjançant la innovació, així
com a les seves associacions empresarials, especialment
clústers i nuclis d’innovació (hubs).

Capítol I
Governança de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i

Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Secció 1a
Òrgans competents de l’ECTIB

Article 7
Òrgans competents

Sense perjudici de les competències que, amb caràcter general,
tenen atribuïdes les conselleries de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en virtut de títols genèrics amb incidència en
la matèria, són òrgans específics en matèria de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació, els següents:

a) La conselleria o conselleries competents en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació.

b) La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia
i Innovació.

c) El Consell Assessor de la Ciència, Tecnologia i
Innovació.

d) El Consell Balear d’Ètica i d’Integritat per a la Ciència,
la Tecnologia i la Innovació.

Article 8
La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació (CICIT)

1. La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació és l'òrgan de coordinació de les conselleries del
GOIB en matèria de ciència, tecnologia i innovació. La seva
finalitat és que cada conselleria identifiqui les necessitats en
matèria de recerca, de desenvolupament i d’innovació en les
seves respectives àrees competencials.

2. La composició i funcionament s’han de desenvolupar
reglamentàriament. En tot cas, la Comissió ha d’estar formada
per:

a) Un càrrec per a la presidència, que serà ocupada per la
persona que ostenta la presidència del GOIB.

b) Un càrrec o més per a la vicepresidència, una de les
quals serà ocupada pel conseller o consellera competent en
matèria de recerca.

c) Les vocalies, ocupades per una persona representant de
cada conselleria del GOIB amb competències en recerca,
desenvolupament i innovació.

d) La secretaria, ocupada per una persona escollida d’entre
els membres de la CICIT.

3. La CICIT pot exercir les funcions en ple o en comissió
permanent i s’ha de reunir, almenys, una vegada l'any amb
caràcter ordinari.

Aquestes són les seves funcions:

a) Debatre propostes i estratègies en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, per a la incorporació al Pla,
si escau, prèvia elevació al Consell de Govern.

b) Aprovar, de forma provisional, el Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació per a la remissió al Consell de
Govern de les Illes Balears i l’aprovació definitiva per
aquest.

c) Vetlar per l'execució i el compliment dels objectius i els
programes definits en el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació, i formular les propostes oportunes per al
desenvolupament del seu compliment.

d) Avaluar i proposar la creació de nous organismes de
recerca, tecnològics i d’innovació al Govern de les Illes
Balears.

e) Impulsar i supervisar les activitats que realitzin les
diferents conselleries i organismes competents per a donar
compliment al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

f) Considerar i atendre, si escau, les necessitats de les
diferents conselleries amb competències en la matèria.

g) Qualssevol altres que li atribueixi la llei o es determinin
de manera reglamentària i també altres que li pugui
encomanar el GOIB.

4. La CICIT està adscrita a la direcció general competent en
matèria de recerca.

Article 9
El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació és
l'òrgan de participació de la comunitat científica i dels agents
econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència,
la tecnologia i innovació.

2. El Consell ha d’estar compost per un càrrec per a la
presidència, un per a la vicepresidència i un mínim d'onze
vocalies i un màxim de quinze, nomenades pel president o
presidenta de la CICIT i elegides entre persones de reconegut
prestigi de l'àmbit científic, professional, social i econòmic, i
que es distribuiran en els termes que es determinin
reglamentàriament.

3. L’organització, la composició i el règim de funcionament
també ha de determinar-se per via reglamentària.

4. Les funcions del Consell són les següents:

a) Assessorar el Govern i la CICIT en la definició de la
política científica, tecnològica i d’innovació.

b) Emetre l’informe sobre l’avantprojecte del Pla CTI.
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c) Assessorar la CICIT i la conselleria o conselleries
competents en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació en les qüestions de la seva competència, així com
emetre els informes que aquestes li requereixin.

d) Identificar les necessitats socials per incorporar-les al Pla
i proposar les accions que estimi oportunes per a assegurar
el correcte desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació.

e) Vetllar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes dins de l’ECTIB i que
s’incorpori la perspectiva de gènere en totes les activitats de
ciència, tecnologia i innovació.

f) Qualssevol altres que li encomani la conselleria
competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per
aquesta Llei o per les normes que la desenvolupin.

5. El Consell Assessor pot proposar la creació de grups de
treball específics, formats per persones expertes, relacionades
amb assumptes o matèries d'especial transcendència en l'àmbit
de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

6. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació està
adscrit a la direcció general competent en matèria de recerca.

Article 10
El Consell Balear d’Ètica i d’Integritat per a la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació

1. Es crea el Consell Balear d'Ètica i Integritat per a la Recerca
com a òrgan independent i de caràcter consultiu en assumptes
relacionats amb l'ètica professional de la recerca i el
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. El Consell
estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de recerca.

2. El Consell Balear d'Ètica té les funcions següents:

a) Coordinar la tasca dels comitès d’ètica que l’integrin.
b) Elaborar recomanacions per a la redacció de codis de
bones pràctiques en l'àmbit de la recerca científica i la
tecnologia a les Illes Balears.

c) Emetre informes sobre propostes o assumptes relacionats
amb l'ètica professional en la recerca científica i tècnica.

d) Actuar com a àrbitre en les qüestions que puguin
comprometre aspectes ètics de la recerca a les Illes Balears,
per a la qual cosa pot proposar la creació de comissions
específiques de persones expertes en la matèria en qüestió.

e) Qualssevol altres que li encomani la conselleria
competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per
aquesta Llei o per les normes que la desenvolupin.

3. La composició, organització i règim de funcionament han de
determinar-se reglamentàriament.

4. Els membres que formaran part d’aquest Consell no podran
rebre cap remuneració per l’exercici del seu càrrec, sense
perjudici de les dietes per assistència i de les despeses
derivades per desplaçament.

Article 11
La conselleria o conselleries competents en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació

1. A la conselleria competent en matèria d’R+D+I li correspon
la planificació, direcció i coordinació de l’ECTIB, sense
perjudici de les competències que tinguin atribuïdes altres
conselleries en matèria d’R+D+I en la seva legislació sectorial.

2. La conselleria competent en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:

a) Elaboració, seguiment i avaluació del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació Balear en coordinació amb la
Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació.

b) Informar les actuacions en matèria de recerca i
desenvolupament proposades per la resta de conselleries del
GOIB, que han d’estar alineades amb les finalitats del Pla
de CTI.

c) Proposar la creació i coordinació de les institucions que
fomentin o realitzin activitats de recerca, i desenvolupament
i innovació, com ara els instituts autonòmics de recerca.

d) La coordinació amb les polítiques estatals i europees en
matèria de ciència, tecnologia i innovació.

e) La promoció i l’impuls de la transferència de
coneixement i tecnologia, així com de la innovació, entre
els agents de l’ECTIB com a estratègia bàsica per elevar-ne
la competitivitat.

f) L’assignació de recursos públics per al desenvolupament
de projectes de recerca i innovació.

g) La dinamització dels agents de l’ECTIB i la cooperació
entre ells.

h) L’impuls i el desenvolupament d’accions dirigides a la
creació d’empreses basades en el coneixement i a noves
iniciatives emprenedores.

i) La incentivació de fórmules d’agrupació d’empreses i
clústers en l’àmbit de ciència, la tecnologia i la innovació.

j) L'impuls de la participació del sector privat en el
desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

k) La promoció, sensibilització i difusió de la cultura
científica, tecnològica i d’innovació en tota la societat
balear, amb especial atenció a l'àmbit educatiu.

l) La preservació, l'increment i l'enriquiment del patrimoni
científic, tecnològic, cultural, artístic i lingüístic de les Illes
Balears.

m) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per
l'ordenament jurídic.

3. Les competències en matèria de planificació, coordinació,
control i seguiment de la ciència, la tecnologia i la innovació de
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les Illes Balears corresponen a la conselleria competent en
matèria de recerca.

Secció 2a
Planificació estratègica de la Ciència, Tecnologia i

Innovació

Article 12
El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears és l’instrument per aconseguir els objectius establerts
en aquesta Llei en matèria de recerca, desenvolupament i
d’innovació. El Pla ha de fixar els programes de recerca,
desenvolupament i d’innovació del GOIB, ha de finançar les
actuacions en aquests àmbits, i també les que tenguin per
objecte transformar el coneixement derivat de l'activitat
investigadora en valor econòmic o social. Així mateix, ha de
determinar els mitjans i les accions que en cada cas siguin més
adequats i fomentar la participació en programes d'àmbit
nacional o internacional. El Pla tindrà la periodicitat que
reglamentàriament es determini.

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació té els objectius
següents:

a) Impulsar les activitats de recerca, tant a l’àmbit públic
com al privat, destinades a incrementar el coneixement i
traslladar-lo a l’àmbit socioeconòmic i, de manera
particular, les orientades als reptes globals de la societat.

b) Fomentar l'excel·lència del personal de recerca,
projectes i institucions.

c) Promoure la col·laboració entre els agents de l’ECTIB.

d) L'adquisició de mitjans i tecnologia que proporcionin als
agents de l’ECTIB millors condicions per a desenvolupar
l’activitat investigadora i innovadora.

e) Impulsar la internacionalització de la recerca i del
coneixement generat a les Illes Balears.

f) Potenciar de forma preferencial les iniciatives
científiques, de recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació orientades a la reducció de les desigualtats
socials.

g) Promoure la carrera investigadora, d’acord amb les
recomanacions internacionals i impulsar la mobilitat del
personal de recerca.

h) La inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria
transversal en la ciència i la tecnologia.

i) Potenciar la col·laboració publicoprivada orientada a
millorar, mitjançant la ciència i la innovació, la salut i el
benestar, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, el
treball i el creixement econòmic.

j) Tenir en compte les singularitats de cada illa en funció de
la seva estructura productiva: importància i capacitat
tractora de les empreses, així com actuacions dels centres
de recerca en cada una de les illes.

k) El foment de l'accés obert a les publicacions i als
resultats de la recerca.

l) Fomentar la transferència dels resultats de la recerca duta
a terme pels agents que formen part de l’ECTIB.

m) L'impuls de la cultura emprenedora i innovadora i, en
particular, la promoció de la creació i de l'activitat de les
empreses de base tecnològica.

n) Impulsar i facilitar la internacionalització de les empreses
innovadores.

o) La creació de processos d'informació, consulta i
participació en temes de ciència i innovació.

p) El foment, la promoció i l’enfortiment de centres
interactius de ciència, tecnologia i innovació per a la
infància i la joventut.

q) Fomentar el diàleg entre la ciència i la societat.

r) Fomentar el diàleg de la ciència, la tecnologia i la
innovació amb el món del treball, amb especial esment al
diàleg social amb els agents econòmics i socials més
representatius i participació ciutadana.

3. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació ha d'incloure,
almenys, el següent:

a) El diagnòstic de la situació de partida de l’ECTIB i de la
seva evolució recent.

b) L'avaluació i valoració del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació executat en el període anterior.

c) Els objectius estratègics, les línies estratègiques
d'actuació i les prioritats.

d) L'elaboració i redacció del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears ha d’alinear-se amb les
directrius de l’Espai Europeu de Recerca (ERA) i de
l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i
d’Innovació.

e) Les actuacions, així com els mecanismes, els instruments
i les estructures mitjançant els quals s’executaran els
objectius, els programes i els projectes. Com a mínim,
recursos humans, projectes i infraestructures.

f) El pressupost necessari i el marc de finançament d'aquest.

g) El sistema de seguiment i avaluació, basat en indicadors
de seguiment, resultats i impacte.

h) La relació d'actuacions específiques en matèria d'igualtat
de gènere que tenguin per objecte, entre d’altres, promoure
la carrera de les dones científiques o equilibrar la presència
per gènere en els comitès de direcció i consulta, així com en
les comissions de selecció dels projectes duts a terme pels
agents que formen part de l’ECTIB.

4. La conselleria del Govern de las Illes Balears competent en
matèria de recerca és l’encarregada de l’elaboració, seguiment
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i avaluació del Pla, en col·laboració amb la Comissió
Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació. El Pla
ha d’incloure totes les iniciatives i activitats en la matèria de les
restants unitats administratives del Govern.

5. La conselleria responsable del Pla l’ha de sotmetre a informe
del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, i a
l’aprovació, de forma provisional, per la Comissió
Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació, que
l’ha d’elevar al Consell de Govern de les Illes Balears per a
l’aprovació definitiva i entrada en vigor.

6. La unitat de la conselleria responsable de la recerca ha de
comptar amb una unitat tècnica amb els mitjans humans i
materials necessaris per dur a terme les tasques d’elaboració,
seguiment i avaluació del Pla.

Capítol II
Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

(IRIB)

Article 13
Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les
Illes Balears

1. Amb la finalitat de facilitar i fomentar l’activitat
investigadora d’excel·lència, el Govern de les Illes Balears ha
de crear la Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com
a agent de gestió de l’ECTIB, adscrita a la conselleria
competent en matèria de recerca.

2. La Institució tindrà personalitat jurídica pròpia per al
desenvolupament de les seves finalitats i ha d’adoptar, en
constituir-se, el caràcter de fundació del sector públic, en els
termes establerts per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

3. D’acord amb el que disposa la Llei 7/2010, la fundació IRIB
se sotmet a l’ordenament jurídic privat, tret dels aspectes que
s’estableixen en la Llei esmentada i en la resta de normativa de
dret públic que li sigui aplicada.

Article 14
Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les
Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar el
desenvolupament de la promoció professional del personal
d’investigació, entesa com al conjunt d’oportunitats d’ascens
i expectatives de progrés professional, d’acord amb el principi
de mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics,
transparents i internacionalment comparables segons
estàndards europeus (EURAXESS i HRS4R).

2. La fundació té per objecte:

a) La captació de talent investigador altament qualificat.

b) La realització de les accions necessàries que permetin
exercir la labor encomanada al personal contractat.

c) Dur a terme els encàrrecs que li pugui encomanar el
GOIB, la CICIT o la direcció general competent.

Capítol III
Agents d’execució de l’ECTIB

Article 15
Agents d’execució de l’ECTIB

1. Es defineixen com a agents d'execució de l’ECTIB les
institucions, organismes i entitats, públiques o privades, que
intervenen en la generació, difusió, intercanvi, transmissió i
explotació del coneixement científic i tecnològic i de la
innovació.

2. Tenen la consideració d’agents d’execució de l’ECTIB els
següents:

a) Les universitats i centres que formen el sistema
universitari de les Illes Balears.

b) Els organismes de recerca, públics o privats, de les Illes
Balears.

c) Els organismes públics de recerca (OPI) de
l'Administració General de l'Estat i els centres de recerca
que tenguin seus o mantinguin relacions estables amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Els centres i instituts de recerca, així com els centres
d'estudis científics presents a les Illes Balears.

e) Els centres tecnològics de les Illes Balears.

f) Els parcs cientificotecnològics de les Illes Balears.

g) Centres sanitaris i hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears, així com les fundacions per a la recerca
biomèdica amb seu a les Illes Balears.

h) Altres fundacions de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació creades per entitats públiques amb
seu a les Illes Balears.

i) Les empreses, públiques o privades, que desenvolupen
activitats de recerca, desenvolupament i innovació amb seu
a les Illes Balears.

j) Les empreses i associacions empresarials innovadores
amb seu a les Illes Balears.

Capítol IV
El personal de l’ECTIB

Article 16
Personal investigador i de suport a la Recerca, la
Tecnologia i la Innovació

1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren personal investigador
les persones que desenvolupen un treball de recerca que
contribueix a la construcció del coneixement científic i que, en
terminologia de la Comissió Europea (EURAXESS i HRS4R),
exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a personal
investigador experimentat.

2. Es considera personal de suport a la Recerca les persones
que, seguint el que estableix l’article 13.1 de la Llei 14/2011,
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d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, duen a
terme activitats que contribueixen a la generació de nous
coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques o que
participen en les tasques de gestió de projectes d’investigació,
desenvolupament, innovació i transferència, en qualsevol àmbit
públic o privat.

Article 17
Polítiques públiques

Les polítiques públiques en relació amb el personal
investigador dels agents han de suposar un avenç en:

a) L’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del
Codi de conducta per a la contractació de personal
investigador, així com altres directives, recomanacions i
codis de bones pràctiques de la Unió Europea, destinats al
personal investigador, incloses les directrius relatives a
l’homologació de carreres investigadores, competències i
habilitats de les diferents etapes, de manera adient i
compatible amb el sistema de les Illes Balears.

b) L’equilibri entre investigadors i investigadores en els
processos de formació, consolidació, captació, retorn i
retenció de talent; i la igualtat efectiva d’oportunitats tant
en la contractació com en el posterior desenvolupament i
consolidació professional, fent prevaler els criteris de
qualitat i competència científica.

c) L’increment de la cooperació i la mobilitat entre agents
de l’ecosistema.

Article 18
Criteris d’actuació dels agents de l’ECTIB

Els agents de l’ECTIB, en el marc legal que sigui aplicable en
funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, i amb relació
a les seves polítiques relatives al personal investigador, han
d’actuar d’acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les
infraestructures i als mitjans de què disposin, que siguin
necessaris per al desenvolupament de la recerca mitjançant
la subscripció dels corresponents acords, aliances i
convenis, amb altres institucions o agents de l’ECTIB (o
amb l’IRIB) per a la compartició d’infraestructures i
mitjans.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de
personal investigador oberts i internacionalment
comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atracció
i retenció de talent.

c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, entre
sector públic i privat, que ha de ser reconeguda en la seva
valoració i avaluació professional.

d) Fer valer la perspectiva de gènere en la direcció i el
lideratge i en la pràctica de la recerca, així com en la
dimensió dels seus continguts.

Article 19
Selecció

1. Els criteris i procediments de selecció del personal
investigador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic
entre el qual s’inclou l’IRIB, s’han de fonamentar en el mèrit i
la capacitat científica, i han de ser eficients, públics,
transparents i internacionalment comparables segons estàndards
europeus (EURAXESS i HRS4R), sempre respectant els
principis d’accés a la funció pública.

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment
de selecció del seu personal investigador, dins del marc legal
que sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa
jurídica, d’acord amb els principis rectors que regeixen l’accés
a un lloc de treball públic, previstos en el Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i a l’article 16.2 de la Llei
14/2011. Han de ser públics, transparents, àgils, i amb una
avaluació imparcial, professional i independent d’alt nivell.

Article 20
Mobilitat

1. Els agents de l’ECTIB han de promoure i facilitar la
mobilitat del seu personal investigador amb altres agents del
mateix sistema o externs, en els termes previstos en aquesta
Llei, en la Llei 14/2011, en la legislació en matèria
d’universitats i en la normativa dictada en el seu
desenvolupament.

2. El personal investigador dels agents de l’ECTIB es pot
adscriure, en els termes previstos en aquesta Llei, a altres
agents de l’ECTIB, per tal d’emprar les instal·lacions
científiques, infraestructures, i programes i projectes científics
i tecnològics, així com per al desenvolupament de tasques de
docència i de recerca científica i tècnica, desenvolupament
tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement,
relacionat amb la recerca que du a terme.

3. L’adscripció del personal investigador s’articula mitjançant
un conveni amb l’IRIB i no implica alteració en la relació
jurídica del personal, que es considera, a tots els efectes,
personal del centre de recerca d’origen.

Article 21
Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en
recerca, desenvolupament i innovació

1. Els agents de recerca del sector públic de l’ECTIB poden
disposar de personal d’administració i de personal tècnic de
suport a la recerca amb funcions de col·laboració i assistència
en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el
marc legal aplicable al respectiu agent en funció de la seva
tipologia i naturalesa jurídica.

2. El personal de gestió i el personal tècnic de suport a la
recerca ha de disposar d’una formació sòlida i de l’experiència
que l’habiliti per desenvolupar funcions que requereixen una
capacitació específica en l’àmbit de la tecnologia aplicada o de
la gestió, segons correspongui, i per adoptar decisions
estratègiques, analitzar-les i dur-les a terme, entre d’altres, per
contribuir al disseny i la creació de productes i serveis
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innovadors, com són els recursos mediambientals i d’eficiència
energètica; així com a la presa de decisions que millorin la
gestió dels agents amb els quals treballen.

3. El personal tècnic de suport a la recerca i el personal de
gestió de recerca, desenvolupament i innovació han de tenir
accés a les infraestructures, espais i equipaments necessaris per
al desenvolupament de les seves funcions.

Article 22
Col·laboradors científics

El personal investigador dels agents de l’ECTIB es pot
adscriure temporalment, mitjançant un conveni, a
l’Administració de la Comunitat Autònoma o als seus òrgans,
organismes i entitats dependents o vinculades, amb funcions de
planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar
en tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i
avaluació dels plans i programes de recerca, desenvolupament
i innovació.

TÍTOL III
REGISTRES DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I

INNOVACIÓ

Article 23
Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears

1. Es crea el Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les
Illes Balears a fi d'inscriure els elements personals i materials
que formen part de l’ECTIB que es determinen en l’article 5
d’aquesta Llei. El Registre té naturalesa administrativa i
caràcter públic. La seva ordenació i funcionament s'establiran
reglamentàriament per part de les conselleries competents,
d'acord amb allò que estableix aquest article.

2. Les finalitats del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació
de les Illes Balears són les següents:

a) Proporcionar informació actualitzada sobre els agents
que formen part de l’ECTIB, i de la seva activitat.

b) Facilitar la gestió de l’activitat científica i innovadora en
l’àmbit de les Illes Balears.

c) Obtenir estadístiques de l'activitat científica i innovadora
de les Illes Balears.

Article 24
Estructura del Registre

1. El Registre està format per set seccions:
Secció 1. Institucions generadores del coneixement.
Secció 2. Centres i parcs tecnològics.
Secció 3. Grups de recerca i investigadors individuals.
Secció 4. Empreses i institucions innovadores (públiques i
privades).
Secció 5. Agrupacions empresarials innovadores, clústers
i nuclis d’innovació (hubs d’innovació).
Secció 6. Llicències de tecnologia atorgades a empreses o
a altres agents de l’ECTIB, com a mesura per a afavorir la
transparència en la transferència de resultats.

Secció 7. Patents concedides i sol·licitades als registres de
la propietat.

2. La ordenació i el funcionament de cada una de les seccions
s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries
competents.

Article 25
Inscripció en el Registre

La regulació de l’estructura i els processos de sol·licitud,
renovació, actualització o cancel·lació, entre d’altres, han de
determinar-se per via reglamentària.

TÍTOL IV
FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I

INNOVADORA

Article 26
Finançament públic

1. Per a la promoció de la recerca, el desenvolupament
tecnològic i la innovació en els àmbits prevists en aquesta Llei
i en la seva concreció en el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació, el GOIB, en l’elaboració dels pressupostos generals,
incrementarà anualment les quantitats destinades a les mesures
de promoció del Pla fins a arribar, l’any 2030, a un mínim del
2 per cent del pressupost anual. Per al còmput s’empraran
exclusivament les quantitats que formin part del pressupost del
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

2. La conselleria competent en matèria de recerca serà
l’encarregada de coordinar aquest pressupost d’acord amb les
directrius de la CICIT, del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació i les prioritats determinades per cada departament de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
plasmades en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació durant
la seva elaboració.

Article 27
Col·laboració i inversió

Per a un foment eficaç de l'activitat científica i innovadora,
s’han d’establir mesures que promoguin la inversió privada en
recerca, així com el desenvolupament i execució de projectes
de col·laboració pública i privada. Entre aquestes mesures
s’han d’adoptar les següents:

a) Creació d'un sistema de certificació que distingeixi i
reconegui l'esforç de les empreses privades que inverteixin
i participin en el finançament de projectes d'R+D+i que
s'executin en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació. S'atorgarà el segell de «Compromís amb la
recerca, el desenvolupament i la innovació de les Illes
Balears» a les empreses que compleixin amb els requisits
establerts en aquest sistema per la conselleria competent en
matèria de ciència.

b) Impuls de convocatòries competitives de recerca obertes
a tots els àmbits del coneixement i creació de programes
que fomentin la participació d'empreses al costat d'agents
públics de recerca.
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c) Foment del mecenatge, entre d’altres, per promoure
incentius fiscals a les aportacions privades per al
finançament de l’R+D+I, conforme a la normativa vigent
que li sigui aplicable.

d) Promoció de la inversió i finançament per a la creació i
manteniment d'infraestructura científica, així com l'ús
eficient d'immobles, instal·lacions i mitjans materials.

e) Establiment dels procediments que tenguin com a
finalitat el desenvolupament de productes, serveis o obres
innovadores, així com la compra ulterior dels
subministraments, serveis o obres resultants, tot això de
conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Article 28
Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques

Amb la finalitat de promoure l'activitat científica i tecnològica
a les Illes Balears, tant la ja existent com l'emergent, han
d'impulsar-se les carreres del personal de recerca a través de
mesures que tenguin per objecte:

a) Promocionar la generació de coneixement i
desenvolupament de la recerca bàsica.

b) Fomentar el reconeixement públic del personal de
recerca i la importància per a la societat de la funció
investigadora, entre d’altres, mitjançant xerrades,
exposicions o convocatòries de premis.

c) Promoure la mobilitat i l'intercanvi del personal de
recerca entre els diferents agents d'execució, públics i
privats, de caràcter regional, nacional i internacional, amb
l’impuls d’acords de cooperació recíproca.

d) Promocionar el talent en l'àrea de la ciència i la recerca
oferint formació i capacitació per al desenvolupament de
carreres científiques excel·lents.

e) Impulsar accions per a augmentar la visibilitat
internacional del personal de recerca.

f) Facilitar ajudes, finançament i contractes de doctorat i
postdoctorals per a cursar i continuar carreres científiques.

g) Establir mesures per a atreure talent als centres que
formen part de l’ECTIB i, en particular, promoure la
recepció de personal investigador estranger mitjançant
programes d'intercanvi de personal de recerca.

h) Aconseguir acords que prevegin la incorporació de
persones investigadores en formació o novells en projectes
de recerca, grups de recerca ja consolidats i empreses
innovadores.

i) Impulsar el creixement i la millora de grups de recerca
emergents que integrin personal de recerca jove.

j) Dissenyar noves fórmules educatives que incentivin
l'estudi de carreres científiques des dels centres d'educació
secundària.

Article 29
Carrera i activitat científica de les dones

1. Per a la promoció de la carrera i l'activitat científica de les
dones, han d’adoptar-se mesures que permetin:

a) Impulsar la integració de la dimensió de gènere en els
continguts de la recerca.

b) Promoure l'equilibri de gènere en la composició dels
grups i els equips investigadors dels projectes de recerca
dels agents d'execució de l’ECTIB.

c) Impulsar l'emprenedoria de les dones, oferint ajudes que
facilitin i afavoreixin la creació d'empreses de base
tecnològica.

d) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin
mesures per a ajudar la conciliació familiar.

e) Dur a terme accions per a fomentar l'interès de nines i
adolescents en carreres relacionades amb la ciència, la
tecnologia i la innovació.

2. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb
la funció de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat
de gènere en l'àmbit de l’ECTIB, ha d’emetre un informe anual
que estableixi un diagnòstic de la carrera en l'activitat científica
de la dona a les Illes Balears.

Article 30
Fet insular

La insularitat de l’arxipèlag balear i la doble insularitat
d’algunes de les seves illes li confereix unes particularitats, tant
de caràcter social com econòmic, que s’han de considerar a
l’hora de definir les estratègies de recerca, tecnològiques i
d’innovació. Les conselleries competents en aquestes matèries
han de crear instruments per amortir les desigualtats entre illes,
fomentar l’intercanvi de coneixement entre illes i facilitar la
mobilitat de personal entre illes. Aquests instruments han de
figurar en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Article 31
Sector empresarial

1. Ha de promoure’s l'aprovació d'incentius fiscals per a les
empreses que demostrin tenir activitat investigadora o
innovadora. Les conselleries competents en matèria de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació proposaran a la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l’adopció
d’incentius fiscals i els requisits que han de reunir les empreses
per a optar-hi.

2. Ha d’afavorir-se la creació d'empreses innovadores i de base
tecnològica i el foment de la cultura emprenedora, mitjançant
actuacions a través del sistema educatiu, en tots els seus nivells.

3. Ha de fomentar-se l'activitat investigadora d'aquestes
iniciatives emprenedores mitjançant subvencions en règim
competitiu, i s’ha de promoure la col·laboració amb els agents
de l’ECTIB, públics i privats.
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4. Ha de fomentar-se la cultura de la innovació i la transferència
al sector empresarial de les Illes Balears, per tal d’afavorir i
millorar la competitivitat de l’economia balear.

Article 32
Centres tecnològics

1. A efectes d’aquesta Llei, els centres tecnològics són entitats
amb personalitat jurídica pròpia, sense finalitat de lucre, que
estatutàriament tenen per objecte contribuir, mitjançant el
perfeccionament tecnològic, a la gestió tecnològica i a la
innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, a
la generació i desenvolupament de tecnologia i a la difusió i
transferència d’aquesta. Aquestes entitats s’han d’inscriure en
el registre creat per aquesta Llei.

2. La conselleria competent en matèria de recerca ha de
promoure accions que potenciïn la participació del personal
investigador de la Universitat i d’altres centres de recerca amb
els centres tecnològics.

TÍTOL V
RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I

DIFUSIÓ

Article 33
Transferència de resultats i recerca col·laborativa

1. Amb la finalitat que els resultats de l'activitat de recerca
arribin a la societat, ha de fomentar-se la col·laboració entre les
entitats públiques de recerca, els ens instrumentals del sector
públic d’innovació i el sector empresarial, s’han de promoure
mesures de suport a la transferència de coneixements i a la
recerca col·laborativa, i s’han de llançar programes de suport
i assessorament per a la creació d'empreses de base
tecnològica.

2. Ha de promoure’s que els resultats de recerca obtinguts per
agents de l’ECTIB, siguin degudament protegits, fent ús dels
mitjans previstos en la legislació sobre propietat industrial i
intel·lectual.

3. Ha de facilitar-se que les entitats públiques de recerca i els
ens instrumentals del sector públic d’innovació disposin de
serveis professionals de transferència de resultats que comptin
amb personal amb la preparació tècnica adequada. D’aquesta
manera s’afavoreix la posada en comú de recursos de totes les
entitats que no puguin, pel seu volum de recerca, disposar
d’una oficina pròpia de transferència dels resultats de la
investigació.

Article 34
Contractes patrimonials relatius a la transferència de
resultats

1. La transferència dels resultats derivats de les activitats de
recerca i desenvolupament tecnològic realitzades pels agents
públics que formen part de l’ECTIB, tant si es tracta de la
cessió de la titularitat de drets de propietat industrial o de la
concessió de llicències d'explotació, com per a les
transmissions o llicències de drets de propietat intel·lectual, es
regeix pel dret privat, i pot adjudicar-se de forma directa, de
conformitat amb el que preveu la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La transferència de resultats esmentada ha de fer-se, en tot
cas, amb una contraprestació que correspongui al valor de
mercat.

Article 35
Participació en els beneficis per l'explotació o cessió dels
drets sobre els resultats

1. El personal al servei dels agents públics que formen part de
l’ECTIB té dret a participar en els beneficis que obtinguin les
entitats en les quals presten els seus serveis per l'explotació o
la cessió dels drets sobre les seves invencions o
desenvolupaments, tant si s'ha optat per la protecció a través
d’alguna de les modalitats de propietat industrial o mitjançant
secret industrial, com de l'explotació o cessió dels drets sobre
les creacions objecte de propietat intel·lectual.

2. Les modalitats i quantia de la participació en els beneficis
esmentats ha de determinar-se per via reglamentària per a
cadascun dels agents públics. En cap cas, aquesta participació
del personal té naturalesa retributiva o salarial.

Article 36
Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat
investigadora

1. Els resultats de les activitats de recerca i desenvolupament
dutes a terme per personal dels centres i instal·lacions que
pertanyen a l'àmbit del sector públic autonòmic, o que exerceix
activitat investigadora en aquest sector o a través de xarxes,
pertanyen, com a invencions, a l'Administració autonòmica
d'acord amb la normativa vigent sobre patents i models
d'utilitat, sense perjudici d’allò que determini la normativa
sobre drets de les entitats participants en els projectes o dels
investigadors autors dels treballs de recerca. També li
pertanyen els drets de propietat industrial corresponents als
resultats d’aquestes activitats.

2. Els drets d'explotació relatius a la propietat intel·lectual
s’han de regular per allò que estableix el Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de propietat intel·lectual.

3. El que es disposa en els punts 1 i 2 d’aquest article és
aplicable sense perjudici dels drets de caràcter personalíssim o
d'una altra naturalesa que tenguin reconeguts els investigadors
que siguin autors materials d'aquests resultats i dels drets
reconeguts a altres entitats legalment o mitjançant els
contractes, convenis o concerts pels quals es regeixin les
activitats d’R+D.

4. Els convenis que se subscriguin en relació amb un projecte
de recerca, entre el sector públic autonòmic i altres entitats de
dret públic o privat, regularan l'atribució de la titularitat i la
protecció i explotació dels resultats que pugui generar el
projecte de manera explícita.

5. Els drets de propietat industrial i intel·lectual adquirits o
generats per les activitats de l’R+D dels centres i instal·lacions
pertanyents a l'àmbit del sector públic autonòmic formen part
dels inventaris de béns i drets de l’Administració General de la
Comunitat Autònoma i dels seus organismes públics.

Article 37
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Difusió del coneixement

1. Ha de promoure’s la difusió de publicacions científiques que
continguin resultats i dades de l'activitat investigadora
realitzada pels agents que formen part de l’ECTIB en revistes
o plataformes d'accés obert.

2. Ha d’impulsar-se la creació de repositoris institucionals,
propis i compartits, segons el que estableix la Llei 14/2011
respecte de la difusió en accés obert de la informació científica.

3. Aquesta tasca de difusió ha de fer-se de manera compatible
amb una adequada protecció dels resultats de la recerca.

Article 38
Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Amb la finalitat que la ciutadania de les Illes Balears adquireixi
consciència de la importància de la ciència, la tecnologia i la
innovació per a la societat i reforçar alhora el sistema,
fomentant vocacions investigadores, innovadores i
emprenedores, s’han d’impulsar, entre d’altres, les accions
següents:

a) La formació adequada de la comunitat educativa en les
diferents fases del sistema educatiu.

b) La divulgació dels avanços científics, tecnològics i
innovadors i de les activitats dutes a terme pels agents que
formen part de l’ECTIB.

c) El suport a l'activitat de museus i centres divulgatius de
ciència, l’organització d'esdeveniments o fires relacionats
amb la ciència i la tecnologia.

d) Qualssevol altres que fomentin el diàleg entre la ciència
i la ciutadania i que incentivin la participació en activitats
relacionades amb la recerca i el desenvolupament.

e) D'una manera especial s’ha de promoure la difusió de
l'activitat científica duta a terme per dones i/o per a dones.

Disposició addicional primera
Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears

Es crea la Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears
(XEIIB) que té com a objectiu promoure, facilitar i potenciar
la investigació sobre els recursos naturals, terrestres i marins de
les Illes Balears, i que pretén consolidar una sèrie de centres
d’investigació distribuïts arreu de les Illes Balears per
contribuir a estendre a tot l’arxipèlag l’activitat investigadora.
Correspon a la conselleria competent en matèria de recerca
gestionar i proporcionar els recursos necessaris perquè la
XEIIB pugui desenvolupar la seva labor. La seva ordenació i
funcionament s’han d’establir reglamentàriament, d'acord amb
allò que estableix aquesta disposició addicional.

Disposició addicional segona
Adaptació de les fundacions i institucions públiques
científiques de les Illes Balears

Les fundacions i institucions públiques en matèria de recerca,
tecnologia i innovació existents en l'actualitat en l'àmbit de les

Illes Balears han d'adaptar els seus estatuts i funcionament a
allò que estableix aquesta Llei, en el termini de dos anys.

Disposició addicional tercera
Igualtat de gènere

En la composició dels diferents òrgans col·legiats recollits en
aquesta Llei s’ha de procurar la presència equilibrada d'homes
i dones, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes i en la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, d'igualtat entre homes i dones.

Disposició addicional quarta
Compra pública d’innovació

S’ha d’impulsar l’adquisició de solucions innovadores o de
solucions en fase de desenvolupament i serveis mitjançant
l’eina de compra pública innovadora, d’acord amb els
instruments i el marc jurídic de contractació del sector públic.

Disposició addicional cinquena
Carrera investigadora

El Govern de les Illes Balears, d’acord amb les seves
competències, pot desenvolupar la carrera investigadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única
Derogació de la Llei 7/1997

Queda derogada la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la
recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

També queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Desplegament reglamentari

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d’aquesta
Llei, el GOIB ha d’aprovar una norma de desplegament
reglamentari de les previsions que s’hi contenen.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor en el termini d’un mes,
comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de març de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons
La presidenta 
Francesca Lluch Armengol i Socias
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2905/2022, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria de família, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 2491/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2491/22, relativa a política general en matèria de família, la
moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la Llei 8/2018, de suport a les
famílies, amb la aprovació de les mesures concretes necessàries
per assolir els objectius contemplats a l’article 3 de la llei.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa en un termini màxim de sis
mesos de tres de les mesures contemplades en el Pla de
conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024,
tals com:

- Augment de places de 0 a 3 anys tant a escoletes
públiques com a través de convenis de places privades
disponibles i augment d’ajuts a les famílies per a
l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys per tal de facilitar la
conciliació familiar i laboral. Punt 1 dels objectius dins l’àmbit
educatiu i social.

- Finançament parcial de les escoles matineres per abaratir
el cost per a les famílies i afavorir la conciliació i la
corresponsabilitat. Punt 3 dels objectius dins l’àmbit educatiu
i social.

- Ajudes per excedència o jornades laborals reduïdes tant
per a treballadors com per a empreses. Punt 4 dels objectius
dins l’àmbit laboral.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar el proper curs 2022-2023 la gratuïtat
de l’educació infantil -etapa de 0 a 3 anys- tant per a escoletes
públiques com privades, a partir del segon fill, respectant la
lliure elecció de centre per part dels pares.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar les ajudes de menjador pendents a més de
dues mil famílies vulnerables en un termini màxim de 30 dies.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

1. Revisar i rebaixar els requisits per a l’obtenció de les
beques menjador per tal de possibilitar el seu accés a més
famílies.

2. Establir el sistema adient perquè les famílies puguin
beneficiar-se de les beques menjador des del primer mes de
començament del curs escolar (setembre).

3. L’accés amb igualtat de requisits i condicions de les
famílies nombroses a les beques menjador.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes de respir
familiar, creant serveis de respir per dies, caps de setmana o
vespres, per a cuidadors de persones dependents i per a
familiars de persones amb discapacitat al seu càrrec amb un
termini màxim tres mesos.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la teleassistència domiciliaria per a
persones en situació de dependència de cara a la seva
universalització.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar les ajudes al lloguer 2020 en un termini
màxim d’un mes a les quasi TRES MIL famílies vulnerables
que resten pendents.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar les ajudes al lloguer 2021 en un termini
màxim d’un mes, així com al pagament de les mateixes en un
termini màxim de tres mesos.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament parcial de les “escoles d’estiu” en
centres específics d’educació especial per a nins i nines que
tenen el reconeixement de discapacitat del 33% o més i famílies
vulnerables.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar una baixada generalitzada dels imposts
propis i cedits, començant amb la rebaixa del tram autonòmic
de l’IRPF, per compensar l’esforç econòmic afegit de les
famílies i incrementar la seva renda disponible.

Dotzè. El Parlament de les Illes de Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar:

- Una llei de famílies monoparentals que atorgui
reconeixement, seguretat i mesures que ofereixin cobertura
social a aquesta mena de famílies.

- La modificació de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, i
ampliar els incentius fiscals de la Llei 26/2015, de 28 de juliol,
perquè d’entre d’altres es pugui mantenir la condició de família
nombrosa sense límit de renda per a l'accés a les ajudes
públiques; atorgar la categoria especial a partir del quart fill, la
qual cosa aconseguiria a prop de 25.000 famílies més; ampliar
la durada del període d'excedència per cura de fills per als pares
de famílies nombroses; i que el títol es mantingui fins que el fill
compleixi els 26 anys.

Palma, a 25 de març de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2828/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
habitatges gestionats per l'IBAVI ocupats irregularment.

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

Quants d'habitatges gestionats per l'IBAVI estan ocupats
irregularment en l'actualitat?

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 2831/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cost total de l'enviament d'un equip d'IB3 a cobrir
informació de la invasió de Rússia a Ucraïna.

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

1. Quin ha estat el cost total de l'enviament d'un equip de
treballadors de i per a IB3 EPRTVIB per cobrir la informació
sobre la invasió de Rússia a Ucraïna? Es demana el detall de
conceptes i imports de cada partida i, en el cas no haver-se
comptabilitzat encara, la previsió d'aquesta facturació per a
l'EPRTVIB.

2. Quines han estat les peces emeses a IB3 d'aquesta
informació recollida per part de l'equip enviat a la zona? Es
demanen dades, durada i canal (TV, ràdio).

Palma, a 23 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 2834/22, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a explotacions agràries prioritàries 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 a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Els apartats quatre i cinc de la disposició final segona del
Reial decret 41/2021, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les
disposicions específiques per a l'aplicació en els anys 2021 i
2022 dels reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i
1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació
a Espanya de la Política Agrícola Comuna, modifiquen els
articles 15 i 16 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre,
sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la
Política Agrícola Comuna, introdueixen una nova convergència
als drets de pagament bàsic a Espanya.

És d'interès poder avaluar l'impacte dels canvis provocats i
que provocarà aquest any la nova convergència dels drets de
pagament bàsic, així com en un futur les previsions en matèria
de convergència dels ajuts directes que s'incloguin en el Pla
Estratègic de la Política Agrícola Comuna d'Espanya per als
anys 2023 a 2027 a les explotacions agràries prioritàries (Llei
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions
agràries).

Per això se sol·licita que respongui:

Per a cadascuna de les agro-regions previstes a l'Annex II
del Reial decret 1076/2014, quin és el nombre d'explotacions
agràries prioritàries a les Illes Balears (capítol III del títol I de
la Llei 19/1995) que disposen de drets de pagament bàsic i quin
és el nombre que no disposen d'aquests?

Dintre de cada agro-regió a les Illes Balears, prenent com
a referència els valors dels drets de l'any 2020, quin és el
nombre total de drets i el nombre de drets la titularitat dels
quals correspon a explotacions agràries prioritàries distribuïdes
pels següents estrats de valors en cada agro-regió?

- Menys del valor mitjà regional (<100%)
- Valor mitjà regional (=100%)
- Entre el valor mitjà regional i el 133,33% del valor mitjà
regional
- Entre més del 133,33% i el 150% del valor mitjà regional
- Entre el 150% i el 200% del valor mitjà regional
- Entre el 200% i el 300% del valor mitjà regional
- Entre el 300% i el 500% del valor mitjà regional
- Més del 500% del valor mitjà regional

Palma, a 24 de març de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
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D)
RGE núm. 2835/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a catalogació dels
trams naturals i urbans de les platges prevista al
Reglament general de costes.

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 dut a terme la catalogació dels trams naturals i urbans
de les platges prevista a l'article 67 del Reial decret 876/2014,
de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
costes?

En cas negatiu, està treballant la Conselleria de Medi
Ambient i Territori en aquesta catalogació?

Si la resposta a la segona pregunta és afirmativa, en quin
estat es troba l'elaboració d'aquesta catalogació? Quan es
preveu aprovar-la?

Palma, a 24 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 2836/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pèrdua de vaques de raça frisona a Menorca.

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.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del fet
que Menorca hagi perdut el darrer any l'11% de les vaques de
raça frisona, amb el tancament de quatre explotacions i altres
finques que també valoren el tancament de l'activitat?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 2837/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament d'explotacions lleteres de Mallorca i Menorca.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que ha adoptat
mesures eficaces i ha aplicat les actuacions necessàries per
evitar el tancament d'explotacions lleteres a Mallorca i
Menorca i la progressiva reducció de la cabana ramadera de les
Illes Balears?

En cas afirmatiu, quines són aquestes mesures i actuacions
i quins són els resultats que s'han aconseguit?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 2838/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifest "Junts pel camp, per un món rural viu" (1).

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
manifest "Junts pel camp, per un món rural viu", que van llegir
davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació el 20 de
març, a la Fira del Camp de Menorca, les organitzacions
professionals agràries de Menorca (Agrame, Fagme i Unió de
Pagesos, Cooperatives Agroalimentàries de Balears i
l'Associació Frisona Balear)?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 2839/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifest "Junts pel camp, per un món rural viu" (2).

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears el contingut i els
objectius de les vint mesures urgents del manifest "Junts pel
camp, per un món rural viu", que van llegir les organitzacions
professionals agràries, cooperatives agroalimentàries i Frisona
Balear davant la consellera d'Agricultura el 20 de març a la Fira
del Camps de Menorca?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 2840/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifest "Junts pel camp, per un món rural viu" (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines de les mesures urgents del manifest "Junts pel camp,
per un món rural viu", que van llegir les organitzacions
professionals agràries, cooperatives agroalimentàries i Frisona
Balear davant la consellera d'Agricultura el 20 de març a la
Fira del Camps de Menorca, assumirà, executarà i durà a terme
el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 2841/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció d'hores de funcionament dels motors diesel, amb
fueloil, a la central tèrmica de Maó.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet que
el Ministeri per a la Transició Energètica no hagi autoritzat
encara la reducció d'hores de funcionament dels motors diesel,
amb fueloil, a la centra tèrmica de Maó?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 2842/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou règim d'operació amb l'autorització ambiental
integrada aprovada pel Govern de les Illes Balears per a la
central tèrmica de Maó.

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.

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears perquè es comenci a aplicar el nou règim d'operació
amb l'autorització ambiental integrada aprovada pel mateix
Govern de les Illes Balears per a la centra tèrmica de Maó?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 2843/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la presidenta del Govern en relació amb
l'ús de fueloil a la central tèrmica de Maó.

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.

Per què la presidenta del Govern de les Illes Balears afirmà
el 8 de març, en el Ple del Parlament, que ja s'aplica aquesta
reducció en l'ús del fueloil a la central tèrmica de Maó?

Palma, a 24 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2895/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions dels empleats públics estatals a les Illes
Balears pel que fa a una insularitat digna.

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

Considera el Govern que són justes les reivindicacions dels
empleats públics estatals a les Illes Balears que reclamen una
insularitat digna?

Palma, a 25 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 2912/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tramitació de les ajudes COVID per als autònoms.

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

Sr. Negueruela, considera que el Govern hauria d'haver
tramitat millor les ajudes COVID per als autònoms?
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Palma, a 28 de març de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 3145/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ordenació urbanística detallada i executable dels
terrenys de Son Busquets a Palma per fer habitatge
assequible.

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

Creu, Sra. Presidenta, que els terrenys de Son Busquets a
Palma haurien de comptar amb una ordenació urbanística
detallada i executable el més aviat possible per poder-hi fer
habitatge assequible?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 3146/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a canvi de criteri del Govern central en
relació amb el Sàhara Occidental.

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

Sra. Consellera, els han convençut les explicacions del
Govern central envers el canvi de criteri en relació amb el
Sàhara Occidental?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 3147/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
cartells exposats a l'estació intermodal per l'IBDona.

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

Sra. Garrido, continua pensant que criticar els cartells
ofensius cap als homes i cap a la justícia, exposats a l'estació
intermodal per l'IBDona, és fer apologia del masclisme?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 3148/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
polítiques per pal·liar els efectes de la crisi.

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

Sra. Armengol, creu que les seves polítiques estan ajudant
a pal·liar els efectes de la crisi?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 3149/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels
torrents de Ferreries.

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

Quan tenen planificat netejar els torrents de Ferreries?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

H)
RGE núm. 3150/22, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres del nou centre
integrat d'FP de Ciutadella.

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

Quan començaran les obres del nou centre integrat d'FP de
Ciutadella?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 3151/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat turística per Setmana Santa.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb
quines expectatives afronta el Govern l'activitat turística per
Setmana Santa?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

J)
RGE núm. 3152/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escola
d'hoteleria de Ciutadella.

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

Sr. Conseller, resultaria possible conèixer, amb alguna
concreció, els plans definitius per a l'adequació de l'antiga
terminal portuària i la seva conversió en escola d'hoteleria a 
Ciutadella?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

K)
RGE núm. 3153/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les
festes de Sant Joan a Ciutadella.

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

Sra. Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
quina col·laboració farà el Govern per garantir la seguretat de
les festes de Sant Joan a Ciutadella?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 3154/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Via
Verda d'Alaró.

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

Es pot replantejar el Govern la Via Verda d'Alaró després
de la contestació de veïns i ajuntament?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

M)
RGE núm. 3155/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla general d'ordenació urbana de Palma i
mobilitat.

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

Quina valoració fa el Govern sobre el Pla general
d'ordenació urbana de Palma i el seu efecte sobre la mobilitat?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

N)
RGE núm. 3156/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2021-2026.

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears els criteris i
calendaris per a Balears del Pla de la xarxa de transport
d'energia elèctrica 2021-2026 aprovat pel Consell de Ministres
el 22 de març?
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Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 3157/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi
de les empreses de manteniment i reparació
d'embarcacions.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quines mesures ha
pres davant la greu crisi que estan patint les empreses de
manteniment i reparació d'embarcacions?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

P)
RGE núm. 3158/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya a l'estació intermodal de l'IBDona.

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

Continua pensant el Govern que és encertada la campanya
promoguda per l'IBDona a l'estació intermodal de Palma en
contra del masclisme?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 3159/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció als refugiats que venen a les Illes Balears
procedents d'Ucraïna.

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

Considera el Govern que età donat l'atenció adequada als
refugiats que venen a les Illes Balears procedents d'Ucraïna?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 3160/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a comportament de l'ocupació per a aquesta temporada.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina
valoració fa del comportament de l'ocupació per a aquesta
temporada?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 3161/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de
la normativa estatal en matèria d'educació a les Illes
Balears.

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

Sra. Armengol, quina valoració fa de la implantació de la
normativa en matèria d'educació del Govern del Sr. Sánchez a
les Illes Balears?

Palma, a 30 de març de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 3162/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
adequació de les mesures (Decret llei 3/2022) per impulsar
l'economia de les nostres illes.

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

Sra. Armengol, considera que, donada la situació actual, les
mesures recollides en el Decret llei 3/2022 resulten les més
idònies per impulsar l'economia de les nostres illes?

Palma, a 30 de març de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2919/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a posar solució a la manca d'especialistes i a
l'exclusió del programa de cribratge de càncer de còlon de
Menorca.

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

L’Àrea de Salut de Menorca pateix una situació de manca
d’especialistes que tendeix a cronificar-se i empitjorar. Des de
2020 són molts els especialistes que han deixat l’Hospital
Mateu Orfila, un cardiòleg, un digestòleg i una hematòloga, i
la situació s’ha agreujat durant els darrers mesos. Enguany, tres
facultatius ja han estat baixa o l’han anunciada: una hematòloga
(la que va substituir l’anterior), un metge internista i un de
rehabilitació.

Com és lògic, aquesta manca de metges especialistes pot
provocar conseqüències en la salut de la població menorquina.
Una de les mostres més evidents d’aquestes conseqüències és
l’exclusió de Menorca del programa de detecció del càncer de
còlon, que a partir del 31 de març de 2022 s’estendrà al 90%
de la població de l’arxipèlag, quedant-ne exclosos els ciutadans
i les ciutadanes menorquins. Un programa en el qual el Govern
de les Illes Balears ha invertit 882.000 euros en la compra i el
manteniment d’equips d’endoscòpia, però del qual la
ciutadania menorquina no se’n podrà beneficiar, precisament,
per la manca de metges digestòlegs: en els darrers anys,
l’Hospital Mateu Orfila ha passat de comptar amb quatre a
només dos facultatius d’aquesta especialitat.

En tot cas, la primera fase del programa de cribratge de
càncer de còlon és un cribratge farmacològic i una prova de
laboratori per a la qual no faria falta un especialista. La raó per
la qual no es fa ni tan sols la prova farmacològica sembla
òbvia: com que no hi ha metges suficients per atendre els
pacients després d’haver-se fet aquesta prova, s’elimina la
prova i així es crea la falsa realitat de menys llista d’espera per
a visita amb els especialistes. Es tracta, evidentment, d’una
negació del problema.

Aquesta situació representa, a més d’una amenaça per a la
salut dels menorquins, un greuge comparatiu que ha estat
denunciat tant per part del sindicat mèdic SIMEBAL com pel
president del Col·legi Oficial de Metges a Menorca.

Algunes de les explicacions que s’han apuntat com a causes
de les dificultats per fidelitzar especialistes (i el personal
sanitari en general) a Menorca són la manca de connectivitat
amb l’exterior, l’elevat cost de la vida o les dificultats per
accedir a l’habitatge. En qualsevol cas, aquest escenari mostra
la necessitat i la urgència d’impulsar mesures per fidelitzar els
metges especialistes a Menorca en concret, i a les Illes Balears
en general; així com la insuficiència dels actuals complements
salarials per insularitat que perceben els professionals sanitaris.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamenti Mixt presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar immediatament, i en el termini màxim d’un
mes, a l’Àrea de Salut de Menorca, la realització de la primera
fase del programa de cribratge de càncer de còlon a Menorca,
consistent en el cribratge farmacològic i la prova de laboratori.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mentre no es cobreixin totes les places de metges
digestòlegs de Menorca, totes les persones a les quals s’hagi
practicat aquesta prova i que presentin qualsevol classe de risc
per la seva salut seran derivades a consultes amb digestòlegs de
l’Hospital Universitari de Son Espases o d’altres hospitals
públics de Mallorca; o, si escau, a clíniques privades de
Menorca que disposin de l’especialitat de digestologia,
prèviament concertades per l’Ibsalut a aquest efecte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre totes les accions necessàries per establir
un sistema en la cobertura de places d’especialistes de l’Ibsalut
en el qual no es puguin cobrir noves places en hospitals mentre
hi hagi altres hospitals o àrees de salut amb percentatges de
cobertura de places d’especialistes inferiors al percentatge de
cobertura del primer, respecte de les places dotades per a cada
hospital o àrea de salut per a la corresponent especialitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, amb els sindicats representatius del personal
sanitari, un increment suficient dels complements salarials per
insularitat de tots els metges i infermers de l’Ibsalut, que
permeti fidelitzar el personal sanitari a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar, amb el Govern de l’Estat, l’import
corresponent a la transferència de la competència de sanitat, per
tal que aquesta cobreixi també els increments dels complements
salarials per insularitat esmentats en el punt anterior, així com
totes aquelles mesures necessàries per fidelitzar el personal
sanitari a les Illes Balears.

Palma, a 28 de març de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2774/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reclamació de mesures urgents per alleujar la
situació insostenible de pescadors i armadors, davant la
Comissió d'Economia (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 la Comissió d'Economia pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
que pateixen els pescadors i armadors a causa de la crisi de
preus que estam patint i la situació es fa necessari i urgent
implementar el més aviat possible les mesures que es
contemplen en aquesta iniciativa.

Des del Grup Parlamentari Popular ja s'han presentat moltes
propostes relatives a alleujar la situació crítica en què es troba
el sector pesquer de les Illes Balears.

Aquesta crisi s'està agreujant per moments a causa de
l'increment dels costos d'explotació del sector. En relació amb
el preu del gasoil, la pujada a Balears s'ha triplicat en només un
any. Si a això li afegim les diferents accions dutes a terme tant
per part del Ministeri d'Agricultura com per la UE en relació
amb limitació de contingents, quotes, noves zones de veda per
a la pesca d'arrossegament a Balears i a la reducció de dies de
pesca, que a Eivissa per a aquest any 2022 arriba fins a
l'11,08%, la situació és crítica.

Ja són diversos els armadors que han decidit amarrar les
seves embarcacions pel fet que els és inassolible
econòmicament sortir a pescar. Les conseqüències de tot això
juntament amb les conseqüències econòmiques que la guerra
amb Ucraïna està provocant és l'enfonsament de la flota.

Segons els experts, les perspectives són molt negatives, ja
que a tot això se li ha de sumar la possibilitat que contempla
l'Organització Mundial del Comerç (OMC) d'eliminar les
subvencions que bonifiquen el gasoil, la qual cosa serà la ruïna
total per a moltes empreses, especialment la flota artesanal que
no podrà fer front al seu elevat cost.

Si no es reverteix l'actual estat seran moltes les famílies i la
cadena de proveïment de productes pesquers a la ciutadania en
general, que acabaran col·lapsades i aniran progressivament
desapareixent. 

És per tot això que des del Grup Parlamentari Popular es
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a estudiar mesures urgents que serveixin
per alleujar la situació a la deriva dels costos d'explotació que
viuen els pescadors de les Illes Balears, mesures addicionals
com ha sol·licitat el sector relatives a bonificacions de les
cotitzacions a la Seguretat Social, els préstecs bonificats, la
supressió de les taxes portuàries, la reducció de l'IVA sobre el
peix i el marisc o les ajudes a la paralització temporal a causa
de circumstàncies excepcionals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a actuar amb la major celeritat i agilitat
davant la situació d'emergència actual facilitant la interacció
entre el sector pesquer, els representants de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de Balears i ell mateix per poder evitar la
interrupció en el subministrament de productes pesquers.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Pesca a defensar davant l'OMC i la UE la
vigència de les actuals subvencions a la compra de combustible,
imprescindible perquè la flota pesquera es mantingui operativa.

Palma, a 22 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 2775/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Mixt, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls a la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat
marina, molt especialment de les poblacions de coral i les
praderies de posidònia oceànica a les Illes Balears, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

Es tracta d'una iniciativa per a la conservació dels
ecosistemes i de la biodiversitat marina, molt especialment a
través de la recerca, la conservació dels fons coral·lígens, en
concret de les poblacions de gorgònia vermella i blanca, i de les
praderies de posidònia oceànica.

Com s'ha exposat en diverses ocasions en aquesta comissió,
així com s'ha vingut potenciant per part del Govern de les Illes
Balears, la importància de la posidònia és capital per a les
nostres costes: d'una banda, és la base de l'ecosistema marí de
la nostra mar, i alberga en el seu interior centenars d'espècies
que viuen correlacionades entre si, com a polps, meduses,
peixos i fins i tot cavallets marins.
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D'altra banda, la labor d'oxigenació del nostre entorn, així
com la filtració de les aigües que fa que disposem d'unes aigües
cristal·lines. I, com la naturalesa ens mostra, l'“economia
circular” que succeeix amb aquesta fanerògama: les seves
fulles mortes són el conservant natural de les nostres platges,
retenint la sorra en les èpoques de majors temporals.

En el cas dels fons coral·lígens, la seva importància no és
menor. Poden albergar fins al 10% de la biodiversitat
mediterrània marina, essent, per exemple, les poblacions
eivissenques de gorgònia vermella les més importants del
Mediterrani occidental.

En els últims anys l'acció humana està fent retrocedir les
poblacions d'aquestes espècies. La massificació en les nostres
costes, i en el nostre territori, es converteix en una greu
amenaça.

Els pròxims anys formen el Decenni de les Nacions Unides
sobre la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030), per poder
prevenir, detenir i revertir la degradació dels ecosistemes.

Ja existeixen iniciatives per a aquesta conservació, com el
concepte “Infraestructura verda: millora del capital natural
d'Europa”, proposat per la Comissió Europea.

Aquesta iniciativa està integrada en l'ordenament jurídic
espanyol, a través de les directrius del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb la
col·laboració de les comunitats autònomes, i en el cas de
l'Estratègia de la demarcació llevantí balear, a través de la
Direcció General de la Costa i la Mar.

S'han actualitzat els objectius ambientals, per al segon cicle,
de 2018 a 2024. Es contempla com a principal objectiu
específic protegir i preservar el medi marí, incloent la seva
biodiversitat, evitar la seva deterioració i recuperar els
ecosistemes marins en les zones en què s'hagin vist afectats
negativament.

És el nostre deure impulsar que les diferents institucions
prioritzin la conservació i restauració dels ecosistemes i la
biodiversitat abans que es converteixi en un camí sense retorn.

A les Illes Balears és especialment important continuar
protegint i recuperant aquests hàbitats degradats.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Mixt,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

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

2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure i col·laborar amb les administracions
competents i actors clau per eliminar o mitigar els impactes que
afecten els ecosistemes marins, dotant d'especial protecció les

àrees on es realitzin els estudis i treballs de recerca, per a la
conservació dels fons coral·lígens i de les praderies de
posidònia oceànica a les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 22 de març de 2022
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Antonio Jesús Sanz i Igual
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Josep Castells i Baró
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 2776/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a posar solució a la manca d'especialistes i a
l'exclusió del programa de cribratge de càncer de còlon de
Menorca, davant la Comissió de Salut.

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

L’Àrea de Salut de Menorca pateix una situació de manca
d’especialistes que tendeix a cronificar-se i empitjorar. Des de
2020 són molts els especialistes que han deixat l’Hospital
Mateu Orfila, un cardiòleg, un digestòleg i una hematòloga, i la
situació s’ha agreujat durant els darrers mesos. Enguany, tres
facultatius ja han estat baixa o l’han anunciada: una hematòloga
(la que va substituir l’anterior), un metge internista i un de
rehabilitació.

Com és lògic, aquesta manca de metges especialistes pot
provocar conseqüències en la salut de la població menorquina.
Una de les mostres més evidents d’aquestes conseqüències és
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l’exclusió de Menorca del programa de detecció del càncer de
còlon, que a partir del 31 de març de 2022 s’estendrà al 90%
de la població de l’arxipèlag, quedant-ne exclosos els ciutadans
i les ciutadanes menorquins. Un programa en el qual el Govern
de les Illes Balears ha invertit 882.000 euros en la compra i el
manteniment d’equips d’endoscòpia, però del qual la
ciutadania menorquina no se’n podrà beneficiar, precisament,
per la manca de metges digestòlegs: en els darrers anys,
l’Hospital Mateu Orfila ha passat de comptar amb quatre a
només dos facultatius d’aquesta especialitat.

En tot cas, la primera fase del programa de cribratge de
càncer de còlon és un cribratge farmacològic i una prova de
laboratori per a la qual no faria falta un especialista. La raó per
la qual no es fa ni tan sols la prova farmacològica sembla
òbvia: com que no hi ha metges suficients per atendre els
pacients després d’haver-se fet aquesta prova, s’elimina la
prova i així es crea la falsa realitat de menys llista d’espera per
a visita amb els especialistes. Es tracta, evidentment, d’una
negació del problema.

Aquesta situació representa, a més d’una amenaça per a la
salut dels menorquins, un greuge comparatiu que ha estat
denunciat tant per part del sindicat mèdic SIMEBAL com pel
president del Col·legi Oficial de Metges a Menorca.

Algunes de les explicacions que s’han apuntat com a causes
de les dificultats per fidelitzar especialistes (i el personal
sanitari en general) a Menorca són la manca de connectivitat
amb l’exterior, l’elevat cost de la vida o les dificultats per
accedir a l’habitatge. En qualsevol cas, aquest escenari mostra
la necessitat i la urgència d’impulsar mesures per fidelitzar els
metges especialistes a Menorca en concret, i a les Illes Balears
en general; així com la insuficiència dels actuals complements
salarials per insularitat que perceben els professionals sanitaris.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamenti Mixt presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar immediatament, i en el termini màxim d’un
mes, a l’Àrea de Salut de Menorca, la realització de la primera
fase del programa de cribratge de càncer de còlon a Menorca,
consistent en el cribratge farmacològic i la prova de laboratori.
Mentre no es cobreixin totes les places de metges digestòlegs
de Menorca, totes les persones a les quals s’hagi practicat
aquesta prova i que presentin qualsevol classe de risc per la
seva salut seran derivades a consultes amb digestòlegs de
l’Hospital Universitari de Son Espases o d’altres hospitals
públics de Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre totes les accions necessàries per establir
un sistema en la cobertura de places d’especialistes de l’Ibsalut
en el qual no es puguin cobrir noves places en hospitals mentre
hi hagi altres hospitals o àrees de salut amb percentatges de
cobertura de places d’especialistes inferiors al percentatge de
cobertura del primer, respecte de les places dotades per a cada
hospital o àrea de salut per a la corresponent especialitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, amb els sindicats representatius del

personal sanitari, un increment suficient dels complements
salarials per insularitat de tots els metges i infermers de
l’Ibsalut, que permeti fidelitzar el personal sanitari a les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar, amb el Govern de l’Estat, l’import
corresponent a la transferència de la competència de sanitat, per
tal que aquesta cobreixi també els increments dels complements
salarials per insularitat esmentats en el punt anterior, així com
totes aquelles mesures necessàries per fidelitzar el personal
sanitari a les Illes Balears.

Palma, a 22 de març de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 2878/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls al
desenvolupament efectiu de les energies renovables, davant
la Comissió d'Economia.

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

Europa està vivint una crisi de preus elèctrics sense
precedents causada per l’augment del preu internacional del gas
i del seu sistema de fixació de preus, tot això agreujat per la
guerra d’Ucraïna.

Davant aquesta crisi de preus hem de prendre mesures
excepcionals per minimitzar aquesta dependència energètica de
l’exterior a curt termini. Resulta evident que un dels
instruments per avançar en una situació energètica manco
dependent de l'exterior és potenciar les energies renovables.

La utilització d'energies renovables és una gran alternativa
per aturar l'emergència climàtica i l'espoli dels recursos
naturals. A més de l’efecte positiu que suposa sobre l’ocupació
i la capacitat per reduir costos i augmentar la competitivitat de
les empreses dels sectors agrícoles, comercials i industrials.
Espanya disposa del més gran recurs natural d’Europa,
l’energia solar, un recurs que ha de ser molt més aprofitat. No
obstant això, el nivell d'aprofitament solar és inexplicablement
baix, més encara en comparació amb altres països europeus
amb menor nivell d'irradiació solar, com Alemanya.

El futur del consum elèctric passa per potenciar
l'autoconsum amb energies netes. Un autoconsum que va
guanyant terreny amb diverses fórmules. Una de les fórmules
que es potencien és l'autoconsum col·lectiu. Així l'article 49 de
la Llei 10/2019, de transició energètica i canvi climàtic,
estableix una aposta per potenciar les comunitats d'energia
renovable local.

Altres països europeus, com França i fa molt poc Portugal,
han modificat la seva normativa per tal de permetre
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l’autoconsum col·lectiu d’energia elèctrica mitjançant la xarxa
de baixa tensió a una distància de fins a 2 km, distància que
dins i tot és més gran en cas de xarxes amb tensions superiors.

Espanya, en canvi, l’article 3 g) iii) del Reial decret
244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum
d’energia elèctrica, posa el límit de l’autoconsum col·lectiu en
els 500 metres, distància màxima que pot haver-hi entre la
instal·lació generadora i cadascun dels consumidors. A més, la
distribució d’energia ha de ser de baixa tensió.

Ampliar les distàncies d’autoconsum col·lectiu dels actuals
500 metres fins als 2 km suposaria augmentar la superfície de
possibles usuaris dels 0’8 km2 a quasi els 13 km2. Això implica
multiplicar per 16 la superfície dels beneficiaris de
l’autoconsum col·lectiu.

Si volem ser capdavanters en energies renovables i superar
la nostra dependència energètica de l’exterior hem de modificar
la normativa, per tal de, per una banda, adaptar-nos a les
directrius europees i, per altra, permetre’ns aprofitar les nostres
fonts d’energia naturals d’una forma més àgil i efectiva.

Una aposta valenta per les energies renovables passa per
una modificació de la normativa estatal que permeti no només
ampliar les distàncies d’autoconsum col·lectiu més enllà dels
500 metres, sinó també incorporar les connexions d’alta tensió,
l’establiment de coeficients de repartiment dinàmics per a
l’autoconsum, simplificar els tràmits administratius,
flexibilitzar les condicions per a la compensació simplificada
i replantejar l’autorització administrativa prèvia per a les
instal·lacions mitjanes, entre altres.

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 fer totes les modificacions legals que siguin
necessàries per augmentar la distància màxima d’autoconsum
col·lectiu passant dels actuals 500 metres als 2 km, en baixa
tensió.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer totes les modificacions legals que siguin
necessàries per incorporar les connexions d’alta tensió en
l’autoconsum col·lectiu, simplificar els tràmits administratius
i flexibilitzar les condicions per a la compensació simplificada.

Palma, a 24 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 2920/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a envelliment actiu, 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

L'OMS (2002) defineix l'envelliment actiu com el procés
d'optimització de les oportunitats de salut, participació i
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones a mesura que envelleixen. L'envelliment actiu anima
les persones majors a conduir la seva vida quotidiana aprofitant
al màxim les oportunitats que tenen a l'abast d'acord amb les
seves necessitats, capacitats i aspiracions. D'una banda, es
tracta de mantenir l'activitat personal, entesa com la
participació en els àmbits familiars, comunitaris i socials, com
la realització de tasques físiques i mentals. D'altra banda, inclou
la prevenció amb la finalitat de retardar l'aparició i el
desenvolupament de les malalties i les discapacitats.

Segons les darreres dades estadístiques publicades sobre
l’evolució de la població per l’INE l’any 2021, l'envelliment
avança imparable i aconsegueix el seu valor màxim a Espanya
(129%): es comptabilitzen 129 majors de 64 anys per cada 100
menors de 16 i a Balears un (105%).

A més d’aquest augment quantitatiu, també hi ha un
augment qualitatiu que es reflecteix en l’augment de
l’esperança de vida al néixer que actualment se situa al 83,24
anys de mitjana a tot l’Estat espanyol. Aquest factor fa que, una
vegada arribat el moment de la jubilació, es tingui una
esperança de viure al voltant de 21,5 anys més, un període més
que considerable.

A l’Informe de ponència sobre l’envelliment de la població
de les Illes Balears del Parlament realitzat el 2019 es fa constar
la necessitat que aquest grup de persones, cada vegada més
nombrós, que arriben a edat més avançada, comptin amb bona
salut i romanguin actives. Això vol dir que dins l’estat del
benestar hem de tenir cura perquè aquest envelliment actiu sigui
possible i es faci en la millor de les condicions i amb la major
participació possible.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i les administracions locals
a facilitar i assegurar la participació efectiva de les persones
majors i jubilades en les institucions i espais de participació
ciutadana, per poder participar en les decisions que afectin
assumptes directament relacionats amb aquest grup social. Tal
i com es va aprovar al Parlament de les Illes Balears el passat
2 de febrer de 2021, amb els vots de la gran majoria dels grups
parlamentaris.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars a donar suport, de manera urgent, a les associacions de
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gent gran pel retorn a les activitats que es venien duent a terme
abans de la pandèmia, imprescindibles per a la promoció de
l'envelliment actiu.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars a promoure i facilitar, dins les associacions de gent
gran de les Illes Balears i les llars de gent gran, oportunitats
d’aprenentatge sobretot en: tecnologies de la informació i
comunicació (TIC), en la cura personal i situació financera, per
possibilitar la seva participació activa en la societat i fer-se
càrrec de la seva pròpia vida.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars, en col·laboració amb el ajuntaments, a dissenyar i
posar en marxa programes d’assistència per orientació i
formació en l'ús de la telefonia mòbil, Internet, a nivell
informatiu i pràctic per a persones dependents.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments, dins les
seves competències i amb col·laboració i coordinació obligada,
a reforçar les mesures destinades a la permanència de la
persona en el seu entorn habitual, gestionant els serveis i els
recursos necessaris per a la promoció de l’autonomia personal
i la prevenció de la dependència, potenciant l’ajuda a domicili.

Palma, a 28 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 2921/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solitud no desitjada de la gent gran, 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

La solitud no desitjada es caracteritza perquè les persones
que la pateixen presenten una falta o dèficit de relacions
interpersonals i senten la soledat com una cosa obligada, que
els produeix un sofriment profund.

Es tracta tant d'un fenomen social com d'una experiència
personal, per la qual cosa el seu abordatge es torna molt
complex.

La solitud augmenta amb l'edat i depèn de les expectatives
de vida. Per tant, encara que la solitud la pot experimentar
qualsevol persona i existeixen altres col·lectius en risc de
patir-la, són les persones majors les que representen els
percentatges més elevats de solitud, i també són les que
manifesten aquesta anomenada “malaltia silenciosa” com una
de les seves principals preocupacions.

Un estudi de La Caixa mostra que tant la percepció de
solitud (en la seva dimensió emocional) com el risc d'aïllament
social (la falta d'amics) afecten una de quatre persones adultes

al nostre país. Si es combinen tots dos aspectes, un 43,6% dels
participants en l'estudi es trobaven en risc d'aïllament social o
bé se sentien sols.

Tant la dimensió subjectiva de la solitud (sentir-se només)
com l'exclusió de la relacions socials (aïllament social) són
circumstàncies que afecten nombroses persones adultes i,
especialment, els homes majors de 65 anys.

Prevenir i intervenir és clau per reduir la seva presència i
evitar les conseqüències negatives, que van més enllà de l'àmbit
psicològic tenint també implicacions socials i de salut pública.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat al disseny i la implementació, d’una forma urgent, d’una
estratègia nacional contra la solitud crònica, tal i com es va
aprovar al Senat el mes d’octubre de 2020, a iniciativa del
Partit Popular, i que també s’ha presentat al Congrés de
diputats, un pla estratègic que, des de la total col·laboració amb
les comunitats autònomes, les corporacions locals i les
organitzacions del tercer sector, preservi i desenvolupi el
benestar físic, la salut mental i la seguretat dels majors. La
referida estratègia haurà, entre d’altres, de:

- Impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació en
la societat sobre la solitud crònica en les persones majors, per
procurar avanços en el seu coneixement i en la comprensió de
les seves conseqüències.

- Promoure mesures amb les quals desenvolupar la
prevenció, la detecció i l'abordatge primerenc, el voluntariat i
la pro activitat i corresponsabilitat dels ciutadans enfront de la
solitud crònica en les persones majors.

- Possibilitar un tractament integral, transversal,
personalitzat, humanitzat, professionalitzat i multidisciplinari
(sociosanitari, educatiu) de la solitud crònica en les persones
majors.

- Fomentar la recerca entorn de la solitud crònica en les
persones majors per optimitzar l'ús dels avanços tecnològics,
adaptar entorns i desenvolupar la innovació social en el seu
abordatge.

- Analitzar les bones pràctiques i les experiències d'èxit
implementades en altres països per, a partir de la seva adaptació
a les característiques sociodemogràfiques de la nostra societat,
replicar-les al nostre país.

- Estimular l'abordatge de la solitud crònica en les persones
majors en el marc de l'agenda social de la Unió Europea per
generar sinergies entre els estats membres amb les quals agilitar
la consecució d'avanços.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a prioritzar
la humanització en el tracte que reben les persones majors i la
protecció als seus drets individuals, així com a la implantació
de mecanismes de vigilància i observació davant qualsevol cas
de vulnerabilitat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars, en col·laboració amb el
ajuntaments, dins les seves competències, a dissenyar i posar en
marxa programes d’acompanyament per evitar la solitud de les
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persones majors a través de la conversa. Enfortir els serveis de
teleassistència i assistència domiciliària a les persones majors
dependents que resten a l’espera.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars a estudiar la creació d’un canal de difusió via
Whatsapp d'oci i formació, acostant continguts que puguin ser
d'interès per al col·lectiu de persones majors: informació sobre
oci, art, actualitat, esport.

Palma, a 28 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1080/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (1).

La supervisió interna de l’IBISEC considerà convenient
unificar el projecte d’enderroc d’elements interiors de l’edifici
amb el projecte executiu, per aquest motiu les previsions
temporals variaren. El projecte bàsic està redactat i supervisat.
La redacció i supervisió l’ha feta l’IBISEC.

En aquests moment s’està preparant la licitació per
externalitzar el projecte executiu des de l’IBISEC.

Palma, 15 de març de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1081/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (2).

La supervisió interna de l’IBISEC considerà convenient
unificar el projecte d’enderroc d’elements interiors de l’edifici
amb el projecte executiu, per aquest motiu la calendarització ha
variat.

En aquests moment s’està preparant la licitació per
externalitzar el projecte executiu des de l’IBISEC.

Palma, 15 de març de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1082/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (3).

La presidenta el 2018 presentà l’avantprojecte i
posteriorment es redactà el projecte bàsic. En aquests moments
s’està preparant la licitació per externalitzar el projecte executiu
des de l’IBISEC.

Palma, 15 de març de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1083/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (4).

Sortirà a licitació el projecte executiu i de direcció d’obres
i posteriorment es procedirà a sol·licitar la llicència i a executar
les obres.

Palma, 15 de març de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1084/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (5).

Dia 15 de febrer de 2022 es publicà l’acord del Consell de
Govern de 14 de febrer de 2022 pel qual es declara inversió
d’interès autonòmic les intervencions previstes a l’Antiga
Estació Marítima, a Ciutadella, i es considera sistema general
d’equipament públic docent en sòl urbà la parcel·la on
s’ubicarà el CIFP de Ciutadella.

Palma, 15 de març de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1085/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de Centre Integrat de Formació
Professional (FP) d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella (6).

S’han invertit en altres infraestructures educatives.

Palma, 15 de març de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=12
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 9698/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, modalitat de transmissions patrimonials
oneroses.

Les dades que a continuació es subministren procedeixen
exclusivament de la informació que consta a les
autoliquidacions presentades pel contribuents.

Imports base liquidable total i quota tributària total

Exercici Base liquidable
total (milions
d’euros)

Quota tributària total
(milions d’euros)

2016
2017
2018
2019
2020

4.644
5.393
5.375
5.080
3.951

391
461
449
418
332

Imports base liquidable total i quota tributària

Exercici Illa Base
liquidable
total (milions
d’euros)

Quota
tributària
total (milions
d’euros)

2018 Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Altres

3.577
260
655
56
827

304
21
57
5
62

2019 Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Altres

3.452
261
624
30
713

283
20
56
3
56

2020 Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Altres

2.680
219
474
37
541

224
17
41
3
47

Imports base liquidable total i quota tributària per trams de
base liquidable gravats a la tarifa general de l'impost

Exercici Trams Base
liquidable
total (milions
d’euros)

Quota
tributària
total 
(milions
d’euros)

2018 0-400.000€
400.000,01-600.000€
600.000,01-1.000.000€
Més d’1.000.000,01€

2.547
539
567
1.499

198
44
49
149

2019 0-400.000€
400.000,01-600.000€
600.000,01-1.000.000€
Més d’1.000.000,01€

2.186
503
567 
1.264

175
41
49
126

2020 0-400.000€
400.000,01-600.000€
600.000,01-1.000.000€
Més d’1.000.000,01€

1.553
411
414
1.198

124
34
36
121

Imports base liquidable total i quota tributària per trams de base
liquidable gravats a la tarifa de béns immobles qualificats com
plaça de garatge

Exercici Base liquidable total
(milions d’euros)

Quota tributària total
(milions d’euros)

2018
2019
2020

38
45
32

3
4
3

Imports base liquidable total i quota tributària sotmesa al tipus
del 4%

Exercici Base liquidable total
(milions d’euros)

Quota tributària total
(milions d’euros)

2018
2019
2020

71
146
58

3
6
2

Imports base liquidable total i quota tributària per a
transmissions patrimonials oneroses d'immobles que
constitueixin el primer habitatge habitual de l'adquirent gravats
al tipus del 5%

Exercici Base liquidable total
(milions d’euros)

Quota tributària total
(milions d’euros)

2019
2020

318
241

16
12

L’ATIB no disposa de la informació respecte dels imports
de la base liquidable total i la quota tributària corresponents a
habitatges en què el subjecte passiu tengui una edat de 30 0
menys anys, entre 31 i 35 anys, entre 36 i 40 anys o més de 40
anys dels exercicis 2020 i 2019.

Palma, 17 de març de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 9699/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, modalitat d'actes jurídics documentats.

Imports de la base liquidable total i la quota tributària de tipus
general i especials

Tipus general

Exercici Base liquidable
total (milions

d’euros)

Quota tributària
total (milions

d’euros)

2016
2017
2018
2019
2020

6.923
7.812
9.082
9.178
7.622

83
94

111
112
112
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Tipus especials

Exercici Base liquidable
total (milions

d’euros)

Quota tributària
total (milions

d’euros)

2016
2017
2018
2019
2020

492
515
615
505
355

9
10
12
10
8

Imports de la base liquidable total i la quota tributària dels
residents a les diferents illes

Exercici Illa Base
liquidable

total (milions
d’euros)

Quota
tributària

total (milions
d’euros)

2018 Mallorca
Menorca
Eivissa

Formentera
Altres

5.202
301
895
51

2.632

62
4

11
1

33

2019 Mallorca
Menorca
Eivissa

Formentera
Altres

3.801
177
826
33

4.341

46
2

10
1

53

2020 Mallorca
Menorca
Eivissa

Formentera
Altres

2.763
132
433
21

4.273

40
2
6
0

64

L’ATIB no disposa de la informació relativa a les
hipoteques constituïdes a efectes únicament d’adquisició
d’habitatge. Es transcriu la informació relativa a les hipoteques
sense distingir el seu objecte (habitatges, locals, magatzems,
naus industrials, etc.).

Imports de la base liquidable total i la quota tributària vinculats
al tipus de l'1,2% de les primers còpies d'escriptures i actes
notarials quan tinguin per objecte la transmissió onerosa o la
constitució de drets reals sobre béns immobles que hagin de
constituir el primer habitatge de l'adquirent.

Exercici Base liquidable
total (milions

d’euros)

Quota tributària
total (milions

d’euros)

2020
2021

12
9

0,15
0,11

Palma, 17 de març de 2022
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 9700/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impost sobre successions i donacions exercicis 2020, 2019,
2018, 2017 i 2016.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 12100/21, del diputat Javier
Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places hoteleres donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de
novembre de 2021.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients,
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 17 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 12101/21, del diputat Javier
Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places turístiques d'ETV (estada turística de vacances)
donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de
2021.

Aquesta pregunta ja no es pot contestar des de l’àmbit
competencial del Govern de les Illes Balears.

El Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ordenació turística estableix que a partir
de l’1 de gener de 2022 les competències en matèria
d’ordenació turística, inclosos la documentació, els expedients,
la informació, les dades, així com els sistemes informàtics que
suporten aquestes dades s’han cedit al Consell de Mallorca.

S’ha de tenir en compte que s’han cedit tots els expedients,
referits a les empreses, establiments i activitats turístiques
independentment de quan presentaren la documentació atès que
es tracta d’expedients d’activitats que es continuen exercint i
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que poden ser objecte de revisió per part de l’administració
competent en matèria d’ordenació turística, ara Consell Insular
de Mallorca.

Per tant, aquest tipus de preguntes relacionades amb
Ordenació Turística, a les quals fins ara en donàvem resposta,
s’hauran de formular, a partir d’ara, a l’òrgan competent, la
Conselleria de Transició, Turisme i Esports del Consell de
Mallorca.

Palma, 17 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 169/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris
a les Illes Balears (1).

Grup de treball agressions a professionals del SNS. Conjunt
mínim de dades del sistema d’informació d’agressions.
Comunitat autònoma de les Illes Balears-dades globals
d’agressions període 1 de gener a 31 de desembre de 2021

1. Identificació de l’agredit
1.1. Sexe

1.1.1 dona 394
1.1.2 home 108

1.2. Edat  1.2.2 < 35 125
1.2.1 35-55 286
1.2.2 > 55   91

1.3 Nivell assistencial
1.3.1. Atenció hospitalària 212
1.3.2. Atenció primària i hospitalària 261

1.4 Categoria professional 
1.4.1. Facultatiu 133
1.4.2. Infermeria 143
1.4.3. TCAE   84
1.4.4. Zelador   21
1.4.5. Administratiu 102
1.4.6. Altres   19

2. L’agressió
2.1  Agressions físiques   80
2.2. Agressions no físiques 422
2.3. Lloc de l’agressió

2.3.1 Consultes 123
2.3.2. Domicili/Via Pública     7
2.3.3. Urgències  78
2.3.4. Salut Mental/Unitats 
de Psiquiatria  38
2.3.5. Hospitalització  96
2.3.6. Admissió/Punt d’informació  93

3. Causes de l’agressió
3.1. Causes relacionades amb les 
demandes de l’usuari 131
3.2. Causes relacionades amb l’atenció 
rebuda per l’usuari 117
3.3. Causes rebudes amb el propi 
acte sanitari o administratiu realitzat 99

3.4. Causes alienes a l’organització 
o a l’assistència prestada   37

4. Perfil de l’agressor
4.1 Usuari/Pacient 198
4.2 Familiar/acompanyant   27
4.3 Sexe

4.3.1. dona 221
4.3.2. home 235

4.4 Reincident 172

Palma, 21 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 191 a 194/22, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a situació de la línia d'ajudes directes no
retornables per a autònoms a les illes d'Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca.

L'esmentada línia d’ajudes està pràcticament exhaurida i
falta només per executar un 1,76% dels fons.

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 195 a 210/22, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a situació de les peticions de les illes
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, a peticions
presentades, concedides i denegades per les illes d'Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca, en relació amb la línia
d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

Es detallen a continuació les dades sol·licitades:

Presentades:
Mallorca: 7.658, Menorca: 729, Eivissa: 1.094, Formentera:
227

Concedides:
Mallorca: 4.926, Menorca: 520, Eivissa: 816, Formentera: 186

Denegades:
Mallorca: 1.220, Menorca: 54, Eivissa: 158, Formentera: 17

Total (sol·licituds ateses i contestades, que inclou les
concedides i denegades):
Mallorca: 6.146, Menorca: 574, Eivissa: 974, Formentera: 203

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 211 a 214/22, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a expedients sense contestar a les illes
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, en relació amb
la línia d'ajudes directes no retornables per a autònoms.

Sí, encara hi ha expedients sense contestar, una situació que
ha esdevingut degut a problemes de coordinació amb els
municipis i problemes tècnics econòmic financers de les unitats
de gestió econòmica de la CAIB, que en conjunt han retardat
les assignacions de crèdit necessàries per executar els ajuts
pendents.

Aquests expedients es resoldran tan aviat com s’acabi
l’execució d’aquest 1,76% de fons pendents, el que es preveu
que succeeixi amb la màxima brevetat.

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 215/22, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import executat en relació amb la línia d'ajudes
directes no retornables per a autònoms.

De l’import total de la convocatòria, 14.306.199,99€, s’ha
executat el 98,26% d’aquesta, ja que del total s’ha concedit un
import de 14.160.657€.

Resta pendent d’executar l’1,76% de la convocatòria, atès
que el romanent no es va executar l’any 2021.

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 314/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de creuers i passatgers dels
ports de Palma, Barcelona i València durant l'any 2021 i el
gener de 2022.

No tenim aquestes dades. L’organisme competent és Ports
de l’Estat.

Palma, 23 de març de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 565/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a projecte constructiu dels nou
centres de salut que s'han licitat en bloc.

No és un contracte de 9 obres, sinó un contracte de
concessió d’obres, el qual consta de 9 projectes diferents.

Palma, 28 de febrer de 2022
La conseller de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2773/22, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut i Consum, sobre el Pla d'atenció primària, el canvi de
model en referència a salut mental i l'Eina Salut.

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

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 2798 i 2794/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per la diputada Maria
Núria Riera i Martos i el diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a abaixades
d'imposts a les persones i a via verda d'Alaró, per les preguntes
RGE núm. 2895 i 2912/22, relatives a  reivindicacions dels
empleats públics estatals a les Illes Balears pel que fa a una
insularitat digna i a tramitació de les ajudes COVID per als
autònoms, respectivament.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d’esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 2804/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm. 2833/22,
del Grup Parlamentari Popular, i acorda que el termini de
presentació d’esmenes al projecte de llei esmentat, de la
ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears,
s’ampliï fins al proper dia 19 de maig de 2022.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials,

Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE
núm. 952/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm. 2896/22,
dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a Pla integral i xarxa de dones gitanes, es tramiti
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

RGE núm. 2186/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm.2898/22,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb els
articles 106 i 107 del Reglament de la cambra, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a bretxa digital i gent
gran, es tramiti pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que les
propostes que conté aquesta iniciativa es puguin implementar
el més aviat possible i, per tant, que les persones majors se'n
puguin beneficiar, el Grup Parlamentari Popular considera
necessari un pronunciament urgent de la cambra per tal de
donar l'impuls necessari a les polítiques del Govern i d'altres
administracions en aquest sentit.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Correcció d'errades materials del Decret llei 3/2022,

d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i
circularitat del turisme de les Illes Balears (Acord del
Consell de Govern de dia 21 de març de 2022, RGE núm.
2911/22).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit esmentat, presentat
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual s'adjunta
l'Acord del Consell de Govern  de 21 de març de 2022 pel qual
es corregeixen errades materials del Decret llei 3/2022, d'11 de
febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat
del turisme de les Illes Balears, que es transcriu a continuació.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

"Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 pel
qual es corregeixen errades materials del Decret llei 3/2022,
d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i
circularitat del turisme de les Illes Balears

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 22, d’11 de
febrer de 2022, es va publicar el Decret llei 3/2022, d’11 de
febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la
circularitat del turisme de les Illes Balears, arran de la seva
aprovació pel Consell de Govern en la mateixa data.

Ara s’han detectat una sèrie d’errades materials que és
necessari rectificar.

De conformitat amb l’article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors
materials i de fet en actes i disposicions administratives
correspon a l’òrgan que els hagi dictat.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 21
de març de 2022, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Rectificar les errades materials del Decret llei
3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.
Les rectificacions es fan en el sentit següent:

Al punt 9

A la versió catalana i a la versió castellana:

Allà on diu:
«Es modifica l’apartat 4 de l’article 37...»; «Se modifica
el apartado 4 del artículo 37...»

Ha de dir:
«Es modifica l’apartat 1 de l’article 37...»; «Se
modifica el apartado 1 del artículo 37...»

Al punt 11
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A la versió catalana i a la versió castellana:

Allà on diu:
«d) Hotels de benestar...»; «d) Hoteles de bienestar...»

Ha de dir:
«e) Hotels de benestar...»; «e) Hoteles de bienestar...»

Al punt 16

Al punt 3 de l’article 103.

A la versió catalana i a la versió castellana

Allà on diu:
«...que en cap cas poden suposar l’afectació d’elements
estructurals de l’edificació, amb autorització prèvia de
l’òrgan competent en matèria d’ordenació turística, amb
autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria
d’Ordenació Turística. Aquestes obres...»
«... que en ningún caso pueden suponer la afectación de
elementos estructurales de la edificación, con autorización
previa del órgano competente en materia de ordenació
turística, con autorización previa del órgano competente en
materia de ordenación turística. Estas obras...»

Ha de dir:
«...que en cap cas poden suposar l’afectació d’elements
estructurals de l’edificació, amb autorització prèvia de
l’òrgan competent en matèria d’ordenació turística.
Aquestes obres...»
«... que en ningún caso pueden suponer la afectación de
elementos estructurales de la edificación, con autorización
previa del órgano competente en materia de ordenació
turística. Estas obras...»

Al punt 19

Allà on diu:
«19. S’introdueixen deu noves lletres, de l’af) a
l’an)...»; «19. Se introducen diez nuevas letras, de la af)
a la an)...»

Ha de dir:
«19. S’introdueixen deu noves lletres, de l’af) a
l’ao)...»; «19. Se introducen diez nuevas letras, de la af)
a la ao)...»

Al punt 25

En la versió castellana.

Al punt 2, lletra a) de la disposició transitòria desena

Allà on diu:
«a) Los alojamientos turísticos con categorías mínimas
de cuatro estrellas o de cuatro claves...»

Ha de dir:
«a) Los alojamientos turísticos con categorías mínimas
de cuatro estrellas o de cuatro llaves...»

Al punt 4 lletra a) de la disposició transitòria desena

Allà on diu:
«a)  Para los alojamientos turísticos con categorías
mínimas de cuatro estrellas o cuatro claves...»

Ha de dir:
«a) Para los alojamientos turísticos con categorías
mínimas de cuatro estrellas o cuatro llaves...»

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la
publicació del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de
mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del
turisme de les Illes Balears

Tercer. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears per al seu coneixement i als efectes escaients.

Quart. Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 21 de març de 2022
La secretària del Consell de Govern
Mercedes Garrido Rodríguez"

Ordre de Publicació

F)
Debat i propostes de resolució, si pertoca, de l'Informe

sobre l'execució pressupostària de l'exercici 2021
acreditatiu de l'adequació de la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears als principis de la Llei
orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (RGE núm. 2779/22), davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
constituïda com a tal a la sessió de la Junta de Portaveus del
mateix dia, conformement amb els articles 191, 188 i 189 del
Reglament de la cambra, després de recaptar l'acord favorable
d'aquesta per unanimitat, adopta formalment l'acord que
l'informe esmentat a l'enunciat, presentat pel director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, se substanciï
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, i que les propostes de
resolució que se'n puguin derivar també s'hi tramitin.

Palma, a 30 de març de 202s
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202779
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Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió

d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2901/22,
presentat pel diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la seva renúncia al càrrec de
secretari de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 30 de març de
2022 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària la setmana del 18 al 24 d'abril d'enguany, acorda
d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a la setmana
esmentada.

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb l'acord de la

Mesa del Parlament de creació del lloc de treball de
documentalista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2022, un cop oïda la junta de Personal, acorda
d'aprovar la següent

Resolució

1. S’aprova la creació del lloc de treball de documentalista.

2. S’acorda desdotar el lloc de treball de cap de Gestió
Documental i la dotació del lloc de treball de documentalista,
fonamentat en un certificat d’existència de crèdit adequat i
suficient per atendre la dotació del lloc de treball que és
objecte de creació.

3. S’acorda la modificació de la Relació de Llocs de Treball
del Parlament de les Illes Balears, atès el canvi produït a
l’organització parlamentària en matèria de personal i serveis.

Aquest lloc de treball passarà a pertànyer al cos d’assessors
facultatius especialitat Biblioteca i Documentació, amb els
requisits d’accés, titulació i nivell de català exigits que estableix
la memòria justificativa.

4. S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa
del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició. 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

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

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

Palma, a 30 de març de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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