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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de maig de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2490/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu
posicionament en relació amb l'informe del comitè d'experts per
a la reforma tributària.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Costa i Costa i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 25 de maig 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 10
de maig de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 4200/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
sanitària i llistes d'espera, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
B) RGE núm. 4201/22, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
adaptat per als usuaris de la residència i el centre de dia de Sa
Serra a Eivissa, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.
C) RGE núm. 4205/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acceptació per part del director d'IB3 de perfils proposats pels
partits polítics, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.
D) RGE núm. 4195/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a salut mental, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
E) RGE núm. 4199/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla funcional

del centre de salut Canal Salat de Ciutadella, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
F) RGE núm. 4211/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a exigència
del català per als treballadors del servei de Salut, que contestà
la consellera de Salut i Consum.
G) RGE núm. 4197/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incentius per part de Salut per a la captació de professionals
sanitaris, que contestà la consellera de Salut i Consum.
H) RGE núm. 4204/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·legacions
presentades en relació amb el retall als currículums de
secundària i batxiller de matèries instrumentals, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.
I) RGE núm. 4208/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
declaracions equívoques a la Proposició de llei de la reserva de
biosfera, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.
J) RGE núm. 4293/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió mixta per
fixar les inversions del factor d'insularitat, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
K) RGE núm. 4203/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució
d'infraestructures públiques per a la millora de la destinació
turística a les Illes Balears, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
L) RGE núm. 4206/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
pública durant aquesta propera temporada turística, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
M) RGE núm. 4209/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres de la subestació i
el tercer cable de Formentera a Ca Marí, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
N) RGE núm. 4196/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim a les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
O) RGE núm. 4194/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a seguretat ciutadana a la temporada d'estiu, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 4210/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reclamacions dels caçadors de Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 4198/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties
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d'independència de la gestió de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'equitat i la igualtat de tots el
ciutadans en l’accés als programes de prevenció de
malalties i promoció de la salut.

R) RGE núm. 4292/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de places
turístiques, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, el més aviat possible, el
servei de detecció precoç del càncer de còlon, mitjançant
cribratge massiu, per a les persones entre 50 i 69 anys
residents a Menorca.

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar els incentius necessaris per
afavorir la fidelització i la captació dels professionals
sanitaris especialistes en el marc de la detecció i el
tractament oncològic per garantir l’atenció contínua i de
qualitat a totes les àrees de salut de les Illes Balears davant
aquestes patologies.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a col·laborar conjuntament amb les entitats
que treballen dins l’àmbit de la lluita contra el càncer, i, en
especial amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer a les
Illes Balears, per al disseny de campanyes per a la
prevenció contra el càncer, i la promoció d’hàbits
saludables en la població, especialment en aquelles accions
adreçades a la població juvenil.

A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'arrendaments urbans.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig de 2022, prengué en consideració, per 29 vots a
favor, 26 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada.

A la seu del Parlament, 17 de maig de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de maig de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 680/22, relativa a cribratge
de detecció precoç de càncer de còlon de forma contínua a
totes les Illes, amb l'esmena RGE núm. 4321/22, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat de
posar en marxa, de forma immediata, el programa de
cribratge de detecció precoç de càncer de còlon de forma
contínua a totes les Illes.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de maig de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 785/22, relativa a gratuïtat
del telèfon per obtenir cita prèvia a l'Ibsalut, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, en el termini de dos mesos, la
gratuïtat del telèfon per obtenir cita prèvia al servei de salut
(IB-SALUT) i, si escau, a assumir-ne el cost que se’n pugui
derivar.
A la seu del Parlament, 17 de maig de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de
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2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5416/21, relativa a incorporar millores a l'OSP
Menorca-Madrid per adaptar-la a la situació extraordinària
de la COVID-19, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

permetin a l’illa de Menorca aconseguir el seu objectiu de
ser 100% sostenible.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a destinar en el pròxim Pressupost General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els
successius, la dotació suficient perquè aquest Pla de
Sostenibilitat per a Menorca sigui una realitat i a treballar
en un projecte per presentar en els Fons Europeus perquè
Menorca sigui un territori sostenible basat en
l'autosuficiència energètica.

RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a revisar, amb caràcter d’urgència, la Declaració
d’Obligació de Servei Públic de la ruta aèria entre Menorca
i Madrid, especialment en horaris, tarifes, vigència i
requisits en general i a dur a terme les modificacions
necessàries de tal manera que es constitueixi en una eina
adaptable a les necessitats dels ciutadans de Menorca en
funció de les circumstàncies ordinàries o extraordinàries
que es puguin produir, així com el desabastiment de
connectivitat que resultin estratègics i necessaris per
permetre anar i tornar el mateix dia i fer-ho conjuntament
amb el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes
Balears i els agents econòmics i socials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a dur a terme totes les actuacions i gestions
necessàries conjuntament amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca, per tal que
Menorca tingui garantida la correcta disposició i
funcionament del servei de transport aeri sotmès a obligació
de servei públic a la ruta Menorca-Madrid amb les
freqüències i horaris prepandèmia i amb la incorporació de
les condicions que finalment s’hagin acordat per fer-la
adaptable, de tal manera que les mancances i els retards que
es van produir a l’anterior procés de licitació, no es tornin
a produir.
A la seu del Parlament, 17 de maig 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 11 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5946/21, relativa a planta de biogàs a Menorca, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, conjuntament amb el Consell Insular de
Menorca, a establir un Pla de Sostenibilitat basat en
l'autosuficiència energètica, en un model turístic respectuós
amb el territori, sostenible, segur i saludable, una
agricultura ecològica, polítiques de residus zero i l’ús de la
tecnologia per fomentar les energies renovables que

A la seu del Parlament, 17 de maig 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 d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 639/22,
relativa a ús racional de criptomonedes, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:
a) Elaborar una estratègia espanyola de criptomonedes, que
vulgui oferir un marc d’informació i estàndards de seguretat
clars i accessibles per a tota la ciutadania.
b) Crear un fòrum d’alt nivell en el qual hi participin els
representants d’empreses de criptomonedes, així com les
associacions d’usuaris i experts acadèmics sobre ètica de les
noves tecnologies per acordar mesures per garantir un ús
segur d’actius digitals.
c) Atreure inversions a Espanya per convertir el nostre país
en pol de desenvolupament del sector digital, en totes les
seves expressions, de forma segura, eficient i flexible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:
a) Establir campanyes d’informació, en col·laboració amb
el sector privat i la societat civil, sobre els possibles riscs
associats a l’ús de criptomonedes, amb especial atenció als
joves i les persones amb trastorns associats al joc.
b) Reforçar les capacitats de prevenció i lluita contra el frau
i de ciberseguretat per evitar possibles estafes a inversions
utilitzant les criptomonedes com esquer o que tenguin com
a objectiu el minat fraudulent d’aquests actius digitals.
c) Fomentar progressivament en els centres de formació el
coneixement de noves eines digitals com a base d’adaptació
per al futur dels nous perfils professionals.
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Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la seu del Parlament, 17 de maig de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
2.3. TEXTOS REBUTJATS

3.9. MOCIONS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de maig de 2022, admet a tràmit la moció següent.

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de
2022, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
5946/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a planta de biogàs a Menorca, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 8 i
abstencions 1.
Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4635/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern pel que fa la manca
de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'Àrea
de Salut d'Eivissa i Formentera, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 4083/22.
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.
4083/22, relativa a política general del Govern pel que fa la
manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, la moció següent.

Ordre de Publicació
A)
No-acord de compareixença de la defensora dels usuaris
del Sistema Sanitari Públic sobre les consultes dels usuaris
durant la pandèmia (RGE núm. 12160/21).
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de maig de 2022, rebutjà, per 5 vots a favor, 6
en contra i cap abstenció, la sol·licitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de la
defensora dels usuaris del Sistema Sanitari Pública sobre el
tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupant
situació que pateix la sanitat pública a l’Àrea de Salut d’Eivissa
i Formentera motivada per la manca de professionals sanitaris
que afecta un servei públic essencial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir un servei digne i de qualitat als usuaris de
l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb especial atenció a
solucionar la problemàtica derivada de la manca d’oncòlegs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure polítiques actives de fidelització a fi
d’aconseguir l’estabilitat de les plantilles a Eivissa i
Formentera, així com atendre les reivindicacions dels
professionals sanitaris que reclamen l’equiparació de la
indemnització de residència amb els professionals de Canàries,
i fer extensiu als professionals de l’Hospital Can Misses el plus
que s’aplica als treballadors de l’Hospital de Formentera.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
2498/22.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2022, quedà ajornada,
amb l'assentiment de tots els membres, la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla de xoc per combatre l'escalada de preus
a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar aquelles mesures necessàries que, atès que la
Conselleria de Salut compta enguany amb el pressupost més alt
de la seva història, posin solució a la situació límit que pateixen
els usuaris de la sanitat a Eivissa i Formentera, que suposa una
situació d’injustícia davant la resta d’illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la presencialitat del servei d’oncologia a
l’Hospital de Formentera de manera immediata.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa corresponent per tal que el
requisit lingüístic del nivell B2 de català passi a ser valorat com
a mèrit en els processos de selecció de professionals sanitaris
i així poder atreure i fidelitzar més professionals.
Palma, a 20 de maig de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
María Tania Marí i Marí

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

En quin estat es troben les obres de construcció del nou
edifici que albergarà el menjador del CEIP Costa i Llobera de
Marratxí?
Palma, a 17 de maig de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 4525/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
verola dels simis.
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.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

1. Quines mesures s'estan duent a terme per part del Govern en
relació amb la verola dels simis?
2. Existeixen protocols per a la prevenció i la detecció de la
malaltia? Pregam detall en la resposta i la seva descripció.

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 18 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

A)
RGE núm. 4433/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificacions en
les llistes de persones que han superat el primer exercici de
les proves del procés selectiu 2019 (OPE 2018) del cos
auxiliar d'Eivissa.

D)
RGE núm. 4567/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interins
a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

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.

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

En relació amb el procés selectiu 2019 (OPE 2018) dels
cossos generals, cos auxiliar d'Eivissa torn lliure, ens pot
explicar, de manera específica, què ha motivat les rectificacions
dutes a terme a les llistes provisionals de persones que han
superat el primer exercici, rectificacions que foren publicades
el dia 11 d'abril de 2022?

Quin és el nombre d'interins a la Conselleria d'Educació i
Formació Professional i ens instrumentals que en depenen a dia
19 de maig de 2022?
Quants d'aquests interins serien susceptibles de beneficiarse del procés d'estabilització establert mitjançant el reial decret
estatal?

A quins opositors va afectar la rectificació esmentada i en
quin sentit?

Palma, a 19 de maig de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 16 de maig de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
E)
B)
RGE núm. 4444/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
edifici menjador del CEIP Costa i Llobera (Marratxí).
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.

RGE núm. 4568/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aspirants que han aprovat les proves del concurs oposició
d'educació i que no tenen plaça.
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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Quin és el nombre d'aprovats dels aspirants que s'han
presentat als tres darrers concursos oposició d'educació i que a
data 19 de maig de 2022 estan sense plaça?
Palma, a 19 de maig de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de maig de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F)
RGE núm. 4676/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
destitució del cap del Servei de Traumatologia de l'Hospital
Son Llàtzer.
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.
Quins han estat els motius pels quals ha estat destituït el Sr.
José María Rapariz?
En el cas que sigui "per pèrdua de confiança" pregam que
ens detallin les causes d'aquesta i des de quina data s'han
produït.
Palma, a 20 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de maig de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4685/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
de la pujada dels combustibles als transportistes.
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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. Conseller de Transports, creu que la pujada del
combustible afecta greument els transportistes de les Illes
Balears?
Palma, a 23 de maig de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

B)
RGE núm. 4711/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions per garantir l'exoneració d'increments
d'impostos i taxes al transport aeri i marítim de Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta de Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, quines accions ha adoptat i pensa adoptar
el Govern per garantir que el transport aeri i marítim de Balears
quedi exonerat dels increments de preu per l'impost de querosè,
quotes d'emissió de carboni o figures similars que les
institucions europees estan a punt d'aprovar?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4712/22, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a línia d'ajuts per bonificar els
costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, s'ha posat ja en marxa la línia d'ajuts per
bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i
ramaderes?
Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 4713/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a relació
administració-territori en matèria mediambiental.
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 de Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

sotasignant formula a la presidenta de Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sr. Conseller, quin és, a judici d'aquesta conselleria, la
relació adequada entre els àmbits territorials i administratius
per a una prestació òptima dels treballs i serveis necessaris en
matèria mediambiental?

Li preocupa la massificació turística?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
H)
E)
RGE núm. 4714/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per a la prevenció i la diagnosi de la zoonosi
coneguda com a verola del simi.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, manté el Govern contactes amb el
col·lectiu de veterinaris en relació amb la presa de mesures de
prevenció i diagnòstic precoç de la zoonosi coneguda com a
verola del simi?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 4724/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plus d'insularitat i la correcta i suficient prestació de
serveis públics.
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 de Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, creu que, sense l'actualització del plus
d'insularitat, el Govern d'Espanya pot garantir una prestació de
serveis públics correcta i suficient per als ciutadans de Balears?
Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 4725/22, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a problema del balconing.

F)
RGE núm. 4715/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça vacant
d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) al CEIP Sant Ferran de
Ses Roques.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Negueruela, quines mesures està prenent la Conselleria
de Turisme per aturar el balconing?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Sr. Conseller, donada la situació de no-cobertura de la plaça
d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) al CEIP Sant Ferran de Ses
Roques per quedar vacant la plaça, com es planteja cobrir
aquesta vacant per al curs 2022-2023?
J)
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

RGE núm. 4726/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
administració autonòmica.

RGE núm. 4716/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació
turística.

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 de Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Sra. Armengol, creu que l'administració autonòmica és
eficient?

G)
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Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

K)
RGE núm. 4727/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer de vacances.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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N)
RGE núm. 4730/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió pública a les zones turístiques a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Turisme, considera adequada la inversió
pública a les zones turístiques a les Illes Balears?
Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Considera el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball que la regulació del lloguer de vacances que figura a la
Llei de turisme és l'adequada per a les Illes Balears?
O)
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 4728/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou institut de
formació professional a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té previst el conseller d'Educació i Formació
Professional presentar l'avantprojecte del que ha de ser el nou
institut de formació professional a la comunitat educativa de
Menorca i l'Ajuntament d'Es Castell?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 4729/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos en matèria de discapacitat.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el Govern de les Illes Balears que és sensible amb els
compromisos adquirits en matèria de discapacitat?
Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 4731/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta
turística il·legal.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Turisme, quines mesures pensa adoptar per
fer front a l'oferta turística il·legal?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 4732/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels treballadors del sector turístic en la nova llei.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Turisme, considera que amb la nova
regulació turística de la seva llei els treballadors del sector
surten reforçats?
Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Q)
RGE núm. 4733/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a efectes de la nova llei turística en l'oferta
complementària.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de maig de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Ordre de Publicació

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Sr. Conseller de Turisme, com afectarà la nova llei turística
a l'oferta complementària?
A)
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

R)
RGE núm. 4734/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manca d'obligacions
per a l'administració a la Llei turística pel que fa a
sostenibilitat.
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 de Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Turisme, com valora la manca
d'obligacions per a l'administració a la seva llei turística pel que
fa a la sostenibilitat?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

RGE núm. 4483/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a impulsar la incorporació de la dona emprenedora
dins el sector primari, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.
S'han presentat iniciatives per afavorir la inserció de la dona
al sector primari a nivell balear, però s'ha de seguir treballant
i també per afavorir que les dones emprenedores s’incorporin
a aquest sector econòmic.
L’objectiu d’aquesta proposició no de llei és impulsar
polítiques de desenvolupament rural que donin suport a
l’emprenedoria femenina de les Illes Balears, generant llocs de
treball estables, segurs i de qualitat.
Des de la Unió Europea, mitjançant el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència finançat amb fons de l’Instrument
de Recuperació Europea, és a dir, els Fons Next Generation
EU, també es treballa en aquest sentit per a la reconstrucció
després de la pandèmia.

S)
RGE núm. 4735/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a decreixement
turístic.
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 de Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, considera realment que el seu model de
decreixement turístic beneficia els ciutadans i les empreses de
les Illes Balears?
Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Des del Govern d’Espanya s’ha mostrat la preocupació pel
correcte abordatge dels processos de desenvolupament rural al
proposar la inclusió de la perspectiva de gènere en la PAC que
serà aplicada a partir de 2023 mitjançant el Pla Estratègic
Nacional.
Això es tradueix en la pràctica en aquest pla estratègic, en
incloure ajudes específiques per a les dones del mon rural i
també amb un major percentatge d’ajudes per a dones que
treballen en agricultura i ramaderia. També amb una major
dotació en el pagament complementari per a joves dones
agricultores amb l’objectiu d’aconseguir un creixement més
just, intel·ligent, sostenible i integrador.
Es considera que és molt necessari que les polítiques
integrin la perspectiva de gènere i estiguin enfocades a reduir
la bretxa socioeconòmica del sector primari, apostant entre
altres iniciatives pel foment de la emprenedoria femenina, una
emprenedoria dirigida a la innovació, la diversificació
econòmica i per millorar considerablement la situació de la
dona dins el sector.
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Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar noves actuacions amb perspectiva de
gènere, promocionant i donant suport a més iniciatives per a la
promoció de la inserció de la dona al sector primari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport amb mesures concretes a projectes
d'emprenedoria femenina del sector primari, encara que poden
ser extensives a altres sectors econòmics, que siguin capaços de
generar activitat econòmica amb aprofitament dels recursos del
territori balear i la iniciativa i el talent de les dones que vulguin
incorporar-se al mon laboral com a emprenedores.
Palma, a 17 de maig de 2022
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Joan Josep Mas i Tugores
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 4500/22, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a tractament més
just dels docents que aproven una oposició però queden
sense plaça , davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La injusta i
discriminatòria situació en què es troben els que han aprovat
una oposició per exercir com a docents en l'ensenyament
públic, però que no han aconseguit plaça, fa que sigui necessari
que es dugui a terme el debat i votació d'aquesta iniciativa al
més aviat possible.
Aprovar unes oposicions per a docent no és fàcil, requereix
molt d'esforç i hores de dedicació; a més, no assegura
l’obtenció de plaça.
L’any passat a Balears quasi 200 opositors que aprovaren
l’oposició no van obtenir plaça. La majoria d’aquests han estat
contractats aquest curs com a interins, però altres continuen a
l’atur, tot havent aprovat l’oposició.
El sistema actualment establert per a l’obtenció de places de
funcionariat mitjançant oposicions per a l’educació és injust,
perquè penalitza els aspirants que han aprovat l’oposició, però
que no han aconseguit plaça, a presentar-se any rere any.
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Per altra banda, la política de contractació dels interins que
estableix el Govern de les Illes Balears discrimina clarament els
docents que aproven l’oposició vers els interins que han suspès
o que no s’han presentat.
Fa relativament poc la "Plataforma de Docents amb
Oposicions Aprovades Sense Plaça" va aconseguir que, a les
llistes d’interins, als aprovats en les oposicions docents sense
plaça se’ls reconegués 5 punts per any que aprovaven amb un
màxim de 10 punts, però des de la Plataforma, encara que
valoren positivament aquest avenç, consideren que és
insuficient, ja que en la majoria dels casos aquests punts no els
garanteixen tenir feina. A més, aquests punts no es tenen en
compte a les següents oposicions al cos de mestres i professors,
ni tampoc la nota assolida pels aspirants a les anteriors
oposicions.
Considerem que el Govern ha de canviar tant la regulació
dels procediments de la fase opositora i la puntuació de la fase
de concurs com la seva política de contractació d’interins.
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 les
Illes Balears a fer els canvis necessaris en el sistema per a
l’obtenció de places de funcionariat mitjançant oposicions per
a l’educació que permetin als docents que aprovin una oposició
guardar la nota obtinguda per a pròximes convocatòries.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els canvis necessaris en el sistema per a
l’obtenció de places de funcionariat mitjançant oposicions per
a l’educació per tal d’augmentar el nombre de punts atorgats en
les llistes d’interins als docents per aprovar l’oposició i que
aquests punts es tinguin en compte en la fase de mèrits.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir una segona via per triar a les llistes
d’interins donant preferència i prioritzant els docents que han
aprovat una oposició davant els interins que l’han suspès o
simplement que no s’han presentat.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estabilitzar les places de funcionaris previstes els
anys 2023 i 2024 mitjançant l’atorgament als aprovats sense
plaça i, en cas de no cobrir aquesta demanda, recórrer als
interins de llarga durada.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a equiparar l’aprovació d’oposicions a
l’experiència docent, en cas que no es tingui en compte el punt
anterior i s’opti per fer un concurs de mèrits.
Palma, a 18 de maig de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques
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C)
RGE núm. 4554/22, del Grup Parlamentari Mixt, per a
l'establiment d'una OSP entre Menorca i València, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Durant la darrera dècada del segle passat es va liberalitzar
el sector del transport aeri europeu mitjançant la introducció de
la nova legislació comunitària que suprimia les barreres
físiques entre els estats membres i introduïa el lliure mercat en
aquest àmbit. Això no obstant, la legislació europea preveu el
mecanisme de les obligacions de servei públic (OSP) per a
rutes de connexió de “regions perifèriques en desenvolupament
o amb baixa densitat de tràfic quan l’esmentada ruta es
consideri essencial per al desenvolupament econòmic i social
d’una regió […] i per garantir el compliment de determinades
normes en matèria de continuïtat, regularitat, capacitat i preus
que les companyies aèries no incorporarien en funció d’un
interès comercial exclusiu”.

mobilitat” entre els dos territoris, així com “reforçar la
connexió logística entre els ports de les Illes Balears i els de la
Comunitat Valenciana [sic]”.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a establir una obligació de servei públic en la ruta
aèria que connecta Menorca i València que garanteixi unes
freqüències mínimes d’un vol diari d’anada i tornada i que
inclogui la fixació d’una tarifa de referència amb un preu
màxim per trajecte que eviti l’especulació en els preus per part
de les companyies aèries.
Palma, a 19 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu suplent
Antonio Jesús Sanz i Igual

D)
És de sobres coneguda la importància de la connectivitat
aèria per a un territori insular com l’arxipèlag de les Illes
Balears i Pitiüses, especialment per a aquelles illes que
pateixen la doble insularitat, com ara Menorca. Si bé la
reivindicació més important des de Menorca en matèria de
connectivitat aèria és l’establiment d’una OSP amb Barcelona
(reivindicació que recentment, i gràcies a l’Acord d’investidura
entre Més per Menorca i el Govern de les Illes Balears, la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha materialitzat en una
proposta concreta que s’ha elevat al ministeri competent), hi ha
altres rutes que són cabdals per al desenvolupament econòmic
i social de l’illa de Menorca en concret, i de les Illes Balears en
general.
Les connexions entre l’aeroport de Menorca i València són
del tot residuals, amb molt poques freqüències i amb unes
tarifes fixades pel lliure mercat, en el qual les companyies,
aprofitant que el resident no té altres alternatives per fer
aquesta ruta i que l’estat subvenciona part de la tarifa
mitjançant el descompte per a residents, estableixen unes tarifes
abusives.
La plataforma ciutadana El transport aeri ofega Menorca ha
denunciat en diverses ocasions la precarietat d’aquesta
connexió amb València, la tercera ciutat en pes demogràfic de
l’Estat espanyol, i tan estretament lligada a les Illes Balears per
qüestions històriques, econòmiques i culturals. Per aquests
motius, es reivindica l’establiment d’una OSP en aquesta ruta
i l’aplicació d’un sistema de tarifa plana i universal.
A més, cal destacar que recentment s’ha celebrat la I cimera
Illes Balears-País Valencià que, en un marc de cooperació
institucional, ha aplegat representants dels governs d’ambdós
territoris, a més d’agents de la societat civil. Un dels aspectes
que es va posar de manifest en aquesta trobada va ser la
necessitat de reforçar la interconnexió entre les Illes Balears i
el País Valencià. Concretament, alguns dels acords del bloc de
reactivació immediata i la interconnexió territorial són,
precisament, estudiar “solucions de foment de […] la

RGE núm. 4637/22, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls
i consolidació de l'educació de 0 a 3, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
Durant les dues darreres legislatures ha canviat per sempre
el panorama de l'educació infantil a Balears. La societat ara es
pot beneficiar de l'aposta clara del Govern de posar en marxa
una xarxa educativa de 0 a 3 anys sense precedents a les illes
que ens situen com una de les millors comunitats autònomes en
prestació d'aquests serveis.
L'educació des de l'etapa 0 a 3 anys no sols contribueix a
reduir la desigualtat i a millorar la conciliació de la vida laboral
i familiar, sinó que és un potent factor per combatre el fracàs
escolar, impulsant el desenvolupament personal des de les
primeres etapes de la vida. Els nins i les nines que acudeixen a
escoles infantils entre els 0 i els 3 anys estableixen les bases de
l'aprenentatge que els permeten posteriorment desenvolupar les
seves habilitats i potencialitats com a persones adultes,
acadèmica. Això contribueix de manera positiva a la vida
personal i professional i augmenta la igualtat d'oportunitats.
El Consell de Govern aprovava el 6 d'abril de 2022 una
inversió de més de 5 milions d'euros que Educació destinarà,
principalment, segons es llegeix a la nota de premsa “al
sosteniment dels centres de la xarxa pública d'escoles infantils
de primer cicle de les Illes Balears i ajudes per a
l'escolarització de famílies vulnerables”.
A més s'especifica que “aquestes ajudes es complementaran
amb les ajudes de suport als centres privats de la xarxa
complementària que enguany seran de 500.000 €”.
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Per continuar avançant en la consolidació i millora d'un
model educatiu que aporta grans beneficis al present i al futur
de les generacions de les Illes, hem de destinar tals recursos de
la manera més eficient que s'ajusti a les principals necessitats
actuals del model de les Illes, així com que atengui les
reclamacions i sol·licituds de la Comissió 0 a 3 de les Illes
Balears, ja que la seva tasca i la seva feina són fonamentals per
controlar que el nostre model segueix progressant i millorant en
qualitat educativa universal.
Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears sol·licita:
1. Al Govern prioritzar la creació de places públiques de 0 a 3
en els municipis de Palma i Eivissa pel fet que, segons el mapa
escolar, són els dos municipis que tenen majors demandes i
necessitat de noves places a les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4508/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat a la via entre Sineu i Manacor, per la pregunta RGE
núm. 4685/22, relativa a efectes de la pujada dels combustibles
als transportistes.
Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. Al Govern promoure amb els ajuntaments un model
d'ordenança de preu públic que estableixi quotes bonificades
per a les famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica
i exigir la seva implantació en els centres com a requisit per al
cobrament de les ajudes per a l'escolarització dels nins i les
nines en situació socioeconòmica vulnerable.
3. Al Ministeri d'Educació incloure a la pròxima Llei de
pressupostos generals de l'Estat 2022/2023 un augment de 5
milions d'euros, la quantia actual dedicada al sosteniment de
centres de 0 a 3 de titularitat pública.
4. Al Govern incrementar els equips d'atenció precoç (EAP)
així com augmentar els recursos econòmics i materials en la
quantia suficient per garantir les bones pràctiques educatives i
la prevenció, la detecció de barreres d'aprenentatge i la
intervenció amb nins amb necessitats específiques de suport
educatiu.
5. Al Govern l'elaboració d'un estudi de recursos i necessitats
de les Illes Balears per aconseguir la gratuïtat de l'etapa de 2
anys a les escoles de 0 a 3.

Ordre de Publicació
B)
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació
amb el Projecte de llei del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer,
pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre,
de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears (RGE núm. 1388/22).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4665/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb el que
preveu la Resolució de Presidència reguladora de les
sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb les iniciatives legislatives, acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte esmentat a l'enunciat.

6. Al Govern, segons les dades d'atenció necessitada en el curs
2021/2022, augmentar la partida per a nines i nines amb
necessitats especials amb vista a cobrir el servei de
l'escolarització i cures necessàries per a nous i noves alumnes
tant en la xarxa pública com en la complementària.
Palma, a 20 de maig de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort
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Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acord de la Mesa del Parlament en relació amb
l'adopció d’una mesura extraordinària i urgent per tal
d'assegurar l’equilibri econòmic dels contractes
administratius del Parlament de les Illes Balears que es
troben en fase d’execució.
El Consell de Govern, reunit el dia 30 de març de 2022,
aprovà el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica
i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOPIB
núm. 44 de 31 de març de 2022).
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Al seu capítol V Mesures per assegurar l’equilibri econòmic
dels contractes, preveu l’adopció de mesures per part dels
òrgans de contractació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per als supòsits en què s’hagi produït una “alteració
extraordinària i imprevisible dels preus dels materials tinguts
en compte en la formalització del contracte o, si escau, en les
modificacions posteriors”.
Les mesures que preveu aquest decret llei són aplicables
“exclusivament als contractes administratius i privats que, en
data 1 de gener de 2021, es trobin en execució o bé l'execució
dels quals s'hagi iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de
2021, sempre que s'hagin licitat abans de l'entrada en vigor
d'aquest Decret llei, i únicament respecte de les variacions en
el cost dels materials efectivament suportades que s'hagin
produït en el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i la
data de la sol·licitud del restabliment de l'equilibri econòmic
per part del contractista”, i exclou del seu àmbit d’aplicació els
contractes menors.
La disposició addicional primera del Decret llei 4/2022,
estableix que “les normes que s'aproven mitjançant el capítol V
d'aquest decret llei són aplicables, sens perjudici de la
legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, als
contractes dels consells insulars i de les entitats locals, i als
contractes del seu sector públic instrumental, sempre que així
ho acordi l'òrgan competent de l'administració pública insular
o local corresponent”.
Tot i que aquest decret llei no fa menció a la seva
aplicabilitat a l’administració parlamentària, la imprevisibilitat
de les conseqüències de la crisi, la seva evolució, i l’impacte en
els diferents contractes administratius licitats pel Parlament de
les Illes Balears, i que actualment es troben en fase d’execució,
fa necessari l’adopció de mesures equivalents per fer front a
possibles desequilibris econòmics d’aquests contractes.
Per això, la Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 de
maig de 2022, en concordança amb l’establert al Decret llei
4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social
produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB núm. 44 de
31 de març de 2022), acorda d'adoptar i publicar al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB), l’acord
següent:
MESURA PER ASSEGURAR L’EQUILIBRI
ECONÒMIC DELS CONTRACTES
ADMINISTRATIUS DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. La Mesa del Parlament podrà adoptar la mesura que preveu
aquest acord en els supòsits en què s'hagi produït una alteració
extraordinària i imprevisible dels preus dels materials tinguts
en compte en la formalització del contracte o, si escau, en les
modificacions posteriors.
2. La mesura que es preveu en aquest acord és aplicable
exclusivament als contractes administratius de serveis i de
subministraments que, en data 1 de gener de 2021, es trobin en
execució o bé l'execució dels quals s'hagi iniciat amb

posterioritat a l'1 de gener de 2021, sempre que s'hagin licitat
abans de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, i únicament
respecte de les variacions en el cost dels materials efectivament
suportades que s'hagin produït en el període comprès entre l'1
de gener de 2021 i la data de la sol·licitud del restabliment de
l'equilibri econòmic per part del contractista.
3. S'exclouen de l'aplicació d'aquesta norma els contractes
menors.
4. La mesura que s’estableix en aquest acord és incompatible
amb les mesures excepcionals de revisió de preus previstes en
el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la
millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per
carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es
transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020,
per la qual es fixen les normes específiques respecte de la
Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al
desplaçament dels conductors en el sector del transport per
carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de
preus en els contractes públics d'obres.
2. Alteració extraordinària i imprevisible
S'entén per alteració extraordinària i imprevisible una variació
en els costs dels materials, considerats individualment o
conjuntament, superior al 6 % respecte dels costs d'aquests
materials prevists en el contracte, sempre que, aïlladament o
conjuntament, suposi un increment de cost per al contractista
superior al 6 % de l'import de licitació del contracte o, si escau,
de la modificació posterior.
3. Mesura que es pot adoptar
1. En els casos prevists en aquest capítol es podrà adoptar la
mesura consistent en una modificació del contracte per restablir
l'equilibri econòmic, sempre que es compleixin els requisits de
l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
2. L’adopció d’aquesta mesura s'ha d'acordar necessàriament
dins els límits de les dotacions consignades cada any en el
pressupost del Parlament de les Illes Balears.
4. Procediment per a l’adopció de la mesura
1. El procediment per aplicar la modificació del contracte per
restablir l'equilibri econòmic a què fa referència l'apartat 1 de
l'article anterior s'ha d'iniciar mitjançant una sol·licitud del
contractista adreçada a la Mesa del Parlament.
2. El termini de presentació de les sol·licituds començarà
l'endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears (BOPIB).
3. El contractista ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació
justificativa que acrediti, de manera fidedigna, l'existència
d'una alteració extraordinària i imprevisible dels preus tinguts
en compte per a la formalització del contracte.
4. Un cop rebuda la sol·licitud, la Mesa del Parlament en
donarà trasllat al Serveis econòmics per al seu anàlisi,
encarregar un informe motivat al responsable del contracte que
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es tracti, i dur a terme qualsevol altre acte d'instrucció que
consideri necessari.

2.La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Un cop examinada la sol·licitud i duts a terme, si s'escau, els
tràmits a què es refereix el paràgraf anterior, el Serveis
econòmics emetran una proposta de resolució de la qual ha de
donar audiència al contractista per un termini de deu dies
hàbils.

Interposició de Recursos

5. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència, els Serveis
econòmics, amb l'informe previ dels serveis jurídics competents
i de la Intervenció del Parlament de les Illes Balears, si escau,
elevaran a la Mesa del Parlament una proposta de resolució.
6. El termini màxim per resoldre el procediment és de tres
mesos des de la presentació de la sol·licitud.
El transcurs del termini màxim per resoldre el procediment
sense que s'hagi notificat cap resolució expressa legitima el
contractista per entendre desestimada per silenci la sol·licitud
presentada.
7. La modificació del contracte que pugui aprovar la Mesa del
Parlament, d'acord amb el previst en aquest, no pot superar
aïlladament o conjuntament el 20% del preu primitiu del
contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.
A la seu del Parlament, 18 de maig de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)

3.Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en 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 espot
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 la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Cristina Virginia Font Haro com a personal
eventual adscrita funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
La Sra. Cristina Virginia Font Haro, amb DNI
núm.****2442H, fou nomenada com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Socialista per Resolució de la Presidència de dia 5 de desembre
de 2019.
La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, ha presentat una sol·licitud de cessament de la Sra.
Cristina Virginia Fons Haro, com a personal eventual del grup
parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
4686/2022 de 23 de maig de 2022.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Per aquests motius, dict la següent:
Resolució
1.El cessament de la Sra. Cristina Virginia Font Haro, amb DNI
núm. ****2442H com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 31 de maig de 2022.

Palma, 24 de maig de 2022.
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel
qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització
corresponent al personal funcionari i al personal laboral al
servei de l’administració parlamentària, en el marc de la
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el dia 25 de maig de 2022, acorda de delegar en el
president del Parlament l'aprovació definitiva, un cop recaptat
l'acord de la Junta de Personal, de l'acord pel qual s’aprova
l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al
personal funcionari i al personal laboral al servei de
l’administració parlamentària, en el marc de la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública.
En conseqüència, recaptat l'acord de la Junta de Personal,
el president de la cambra, dia 27 de maig de 2022, després
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d'haver informat els membres de la Mesa del Parlament, aprova
definitivament el següent
Acord
Primer. S’aprova l'oferta d'ocupació pública del Parlament de
les Illes Balears corresponent al personal funcionari de
l’administració parlamentària, en el marc de la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l'ocupació pública, que suposa un total de 4
places, amb la distribució indicada en els annexos 1 i 2 i en els
termes establerts en aquest acord.
Segon. Es desglossen les places d'aquesta oferta de la manera
següent:
a) 2 places de personal funcionari el sistema de selecció de
les quals és el de concurs oposició (article 2.1 de la Llei
20/2021, de 28 de desembre), que s'adjunten com a annex
1.
b) 2 places de personal funcionari el sistema de selecció de
les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposició
addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei
20/2021, de 28 de desembre), que s'adjunten com a annex
2.
Tercer. Es disposa que les convocatòries corresponents als
processos selectius d'estabilitat d'aquestes places s'han de
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears abans de dia 31
de desembre de 2022, han de garantir el compliment dels
principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat, i han de ser objecte de negociació en l'àmbit
corresponent.
Quart. S’ordena publicar aquest acord en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquest acord de la Mesa, 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 al BOPIB.
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.
Annex 1
Sistema de selecció per concurs oposició (article 2.1 de la
Llei 20/2021, de 28 de desembre)
Cos d’administratiu 2 places, per ocupar els llocs de treball de:
• Administratiu/administrativa de Relacions
Institucionals.
• Administratiu/administrativa de Comunicació i
Divulgació Institucional.
Annex 2
Sistema de selecció per concurs extraordinari de mèrits
(disposició addicional sisena i disposició addicional
vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre)
Cos d’administratiu 2 places, per ocupar els llocs de treball de:
• Administratiu/administrativa transcriptor/a.
• Administratiu/administrativa de Comunicació i
Divulgació Institucional.
Palma, 25 de maig de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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