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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de maig de 2022, aprovà la Llei de mesures urgents en
determinats sectors d'activitat administrativa.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

LLEI DE MESURES URGENTS EN DETERMINATS
SECTORS D'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Des de l’inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
les autoritats competents  de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir en les
activitats públiques i privades per protegir la salut de la
població, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2,
emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les
autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut
pública es troba greument compromesa i en la legislació de
protecció civil.

Atesa la situació epidemiològica a les nostres illes en cada
moment, les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma han
anant adoptant tot un seguit de mesures per fer front  a la
COVID-19, entre les quals figura la d’establir l’obligatorietat
de l’ús del denominat Certificat COVID Digital UE (CCD-UE)
o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic
a aquest certificat —que acredita que el seu titular es troba
vacunat amb pauta completa, que ha superat la COVID-19 dins
dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat negatiu en
una prova de detecció d'infecció activa en dates immediatament
anteriors—, per poder accedir a determinats locals o
establiments en els quals, per raó de les seves característiques
físiques o per raó de les activitats que s'hi duen a terme, hi ha
un risc major de transmissió de la malaltia. L'àmbit objectiu
d'exigència de l'ús d'aquesta documentació resta condicionat al
nivell d'alerta sanitària declarat en cada illa, de manera que com
més alt sigui el nivell d'alerta sanitària en el qual es trobi una
illa més categories d'establiments han de demanar aquesta
documentació per permetre-hi l'accés.

Aquestes noves mesures en particular fan recomanable
modificar el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per tal
d'adaptar els tipus infractors que s'hi preveuen a les noves
mesures adoptades pel Consell de Govern per fixar les

condicions específiques aplicables al desenvolupament de
l'activitat de determinats establiments en funció del nivell
d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats —com ara,
discoteques, sales de festa, sales de ball, bars de copes o cafès
concerts, pubs, establiments de restauració amb cabuda interior
per a més de 50 persones, establiments o locals on es duguin
terme celebracions amb participació de més de 50 persones i en
les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, i altres
espais habilitats per dur a termes les activitats esmentades—,
l'accés als quals, per part de persones majors de 12 anys, no
treballadores de l'establiment, requereix presentar una
certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les
circumstàncies que s'hi preveuen (comptar amb la pauta
completa d'una vacuna contra la COVID-19, comptar amb una
prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o
PRAg negativa, o que la persona hagi patit la malaltia dins els
sis mesos anteriors).

En aquest sentit, s'introdueixen dos nous tipus infractors als
articles 3 i 4 del Decret llei 11/2020, en virtut dels quals es
tipifiquen, respectivament, com a infraccions molt greus i
greus, en funció de la gravetat de la infracció, l'incompliment
de l'obligació de comprovació dels requisits i documents
d'accés a l'interior dels establiments, locals i/o esdeveniments
abans esmentats i, alhora, s'harmonitza la redacció de la lletra
g) de l'article 4 i de la lletra e) de l'article 5 del decret llei
esmentat.    

II

Juntament amb aquestes modificacions de rang legal, es
considera imprescindible abordar altres reformes puntuals de
diverses normes sectorials, també de rang legal i reglamentari,
com ara és el cas de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes
Balears; de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula
la participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica;  de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears; i del
Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la
bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport
marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears; com també suspendre la vigència
de determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, a fi
d'assegurar la vigència immediata d'aquestes reformes, i amb
això, poder adaptar els procediments administratius i
pressupostaris que requereixen, per a la gran part d’aquestes
mesures, les administracions públiques implicades en l’exercici
pressupostari de 2022.

En efecte, i en primer lloc, es modifica l’article 30 de la Llei
1/2017, de 12 de maig, de les cambres de comerç, indústria,
serveis i navegació de les Illes Balears, per tal de garantir la
viabilitat de les cambres, introduint un precepte que prevegi,
per al finançament de les activitats de les cambres, una
consignació anual en el pressupost autonòmic, que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals, de
funcionament i el cost dels serveis públics administratius
prevists a l’article 4 de la llei esmentada, així com la gestió de
programes que els siguin encomanats mitjançant convenis,
delegacions de funcions, encàrrecs o contractes programa. La
llei també incorpora una especificació pel que fa als recursos de
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les cambres, incloent expressament aquells derivats de la
realització de projectes o activitats finançats mitjançant la
participació privada de mecenatge a què es refereix la Llei
3/2015, de 23 de març. Així mateix, es recupera una norma
amb relació a l’autorització de l’administració tutelant de les
cambres per a la disposició de béns patrimonials d’aquestes.

Pel que fa a la modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març,
per la qual es regula la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’exposició de
motius d’aquesta llei recull la importància de la participació
institucional, com a contingut addicional a la llibertat sindical
(articles 9.2 i 129.1 de la Constitució Espanyola) com a
element clau per fomentar des del govern autonòmic una
cultura de pacte a través del diàleg social amb els agents socials
que permeti l’adopció de mesures que afectaran la ciutadania
integrant del conjunt de les Illes Balears, a més de la mateixa
defensa dels interessos de la classe treballadora i empresarial,
ja que són aquestes les que coneixen de primera mà la realitat
econòmica i social, important per a la pressa de les decisions
polítiques.

És important destacar el títol II del text normatiu que regula el
foment i l’avaluació de la participació institucional i estableix
els criteris necessaris amb els quals s’han de compensar els
costos que suposi la participació institucional per part de
l’administració pública i d’acord amb criteris que dotin de més
transparència al conjunt de subvencions i ajudes que reben les
mateixes organitzacions sindicals i empresarials.

En aquest sentit, i després de més de 10 anys de vigència de la
Llei 2/2011, és important no només recollir de manera genèrica
la necessitat que la participació institucional disposi d’un
finançament específic, sinó concretar-la econòmicament en els
aspectes mínims, de manera que aquesta garantia financera
anual establerta en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears permeti una planificació i una
actuació eficients del mandat que tenen legalment reconegut
per part de les entitats afectades al llarg del temps. Amb la
inclusió d’una nova disposició addicional setena a la Llei
2/2011, s’estableix un import mínim per al conjunt de les
actuacions previstes a les disposicions addicionals tercera,
quarta i cinquena, així com la seva distribució entre elles.

Així mateix, la modificació de l’article 54 de la Llei 10/2019,
de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, és
especialment necessària, atès que la modificació impulsada a
l’empara de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha
eliminat erròniament les disposicions en matèria de paràmetres
urbanístics per a les energies renovables que s’havien introduït
en la Llei 2/2020.

La inclusió d’aquesta modificació de l’article 54 de la Llei
10/2019 permet recuperar aquells elements normatius que
vetllaven per facilitar la promoció de les energies renovables en
espais construïts, com puguin ser aparcaments i cobertes
d’equipaments en sòl rústic, que amb la modificació de la llei
computarien urbanísticament als efectes d’ocupació i
redundarien en un perjudici ambiental i territorial. Així mateix,
aquesta modificació permet recuperar l’apartat tercer de

l’article 54, que pretenia resoldre un buit legal que existia per
projectes d’energies renovables en sòl rústic que, si bé
comptaven amb una declaració d’utilitat pública, seguien
computant urbanísticament als efectes d’ocupació. Per últim, la
modificació permet recuperar la mesura de l’apartat quart, que
pretenia facilitar l’autoconsum d’electricitat en sòl rústic.

Respecte de la modificació de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, s’ha
d’assenyalar que quan el Decret llei 1/2014, de 14 de
novembre, pel qual es modificà la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, va
donar una nova redacció als termes de l’article 24 de la Llei
7/1998, de 12 de novembre, per, en el supòsit concret de
l’apartat 9 de l’article esmentat, fer front a aquells supòsits en
els quals, per causes i accions alienes a la voluntat del titular
d’una oficina de farmàcia, aquest es veia privat de la titularitat
de l’oficina per la declaració judicial de la nul·litat de tot o part
del procediment administratiu que va concloure  amb
l’adjudicació al seu favor de l’oficina, tot atorgant-li
directament la titularitat d’una nova oficina de farmàcia si n’hi
havia de disponibles al catàleg, no es va tenir present el fet que,
per una banda, els procediments d’impugnació en via
administrativa i judicial d’aquestes adjudicacions es poden
perllongar en el temps per un llarg termini fins arribar a la seva
fermesa, termini superior fins i tot al termini legal en el qual els
adjudicataris tenen prohibida la disponibilitat per acte intervius
a títol onerós de l’oficina, per la qual cosa resulta possible que
la persona que es trobi en la situació de veure’s privada  de
l’oficina, no sigui l’adjudicatari original si no un tercer
adquirent d’aquest, que es veurà privat de l’oficina adquirida,
ja que no es veurà protegit per la fe pública registral, ja que
l’autorització per a l’obertura d’una oficina de farmàcia no és
un dret inscriptible en el Registre de la Propietat i, a més, i com
a conseqüència  d’aquest fet, la demanda causant de la
declaració de nul·litat tampoc no seria susceptible de ser
anotada registralment. Amb aquesta modificació s’equipara la
situació tant si la pèrdua l’experimenta l’adjudicatari  com un
tercer adquirent d’aquest.       

Per altra banda, el fet que els concursos  d’oficines de farmàcia
puguin incloure no una, sinó un seguit d’oficines per adjudicar,
genera el risc que la declaració de nul·litat de l’adjudicació
pugui afectar simultàniament diversos titulars que pretenguin 
exercir el seu dret al mateix temps sobre una mateixa de les
oficines de catàleg vacants que se’ls puguin oferir, per la qual
cosa és necessari, si més no, establir unes normes de prelació
en l’elecció basades en la prevalença de la proximitat entre la
farmàcia perduda i la que se selecciona — tot seguint l’esperit
del text original que es reforma— i en cas d’identitat de
distància, per la major antiguitat del farmacèutic.  

Pel que fa a les modificacions del Decret 20/2019, de 15 de
març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis
regulars de transport marítim interinsular per a les persones
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, és
urgent, per raons de seguretat jurídica, aclarir el règim jurídic
i els límits percentuals d’aquestes bonificacions, particularment
pel que fa a la distinció entre les bonificacions  —estatal i
autonòmiques— per raó de la residència a les Illes Balears,
inclòs el règim específic propi de l’illa de Formentera en aquest
punt, i la resta de bonificacions —estatals— resultants d’altres
règims aliens a la residència, com ara, entre d’altres, el de les
famílies nombroses, compatibles en tot cas amb les
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bonificacions per residència fins al límit en aquest cas,
evidentment, del 100% de la tarifa.

Finalment, i pel que fa a la suspensió de la vigència de
determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, s’ha
d’assenyalar que, atès el nombre de salons de joc autoritzats
actualment a la comunitat autònoma de les Illes Balears; que el
territori de la comunitat autònoma és limitat, i atenent que amb
l’aprovació del Decret d’apostes es va duplicar automàticament
l’oferta de joc perquè cada saló de joc disposa també d’una
zona d’apostes esportives, el Consell de Govern, en la sessió de
dia 10 de gener de 2020 va iniciar la planificació general del
sector del joc en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i va suspendre la concessió d’autoritzacions per a
l’obertura de nous establiments de joc a la comunitat autònoma
de les Illes Balears per un període de vint-i-quatre mesos.
Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 5, de l’11 de gener de 2020.

No obstant això, cal assenyalar que l’adopció d’aquest acord va
coincidir en el temps amb l’aprovació d’una sèrie de mesures
sanitàries excepcionals de prevenció, contenció i coordinació
dictades pel Govern de les Illes Balears per fer front a la crisi
sanitària causada per la COVID-19, que ha ocasionat el
tancament temporal involuntari dels establiments de joc i, en
general, un desplaçament de la normativa en matèria de joc
durant tot aquest període. La prioritat de tot el Govern de les
Illes Balears ha estat contenir la propagació del virus i la
planificació del sector s’ha vist postergada.

La pandèmia provocada per la COVID-19 no ha fet sinó
augmentar la demanda de diversos estaments socials perquè les
administracions públiques tractin el possible efecte addictiu de
les conductes derivades de la pràctica del joc.

La nova planificació del joc i les apostes i la futura reforma
legal en la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser
afrontades a partir d’una anàlisi rigorosa de les dades
disponibles, amb la màxima participació de tots els actors
implicats i amb una ponderació adequada de tots els interessos
afectats, però prioritzant en tot cas la salvaguarda dels menors
i altres col·lectius necessitats de protecció especial.

Aquest procés es podria veure frustrat si no s’adoptàs una
mesura consistent en una modificació de l’actual Llei 8/2014,
d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, i s’ha de
concretar en primer lloc en la suspensió del dret dels interessats
a la presentació i tramitació de nous títols habilitants de
casinos, sales accessòries de casinos, bingos, salons de joc,
zones d’apostes en salons de joc, bingos i casinos i locals
específics d’apostes; i, en segon lloc, en la determinació de la
zona d’influència a la qual es refereix l’article 3.1 de la Llei
8/2014, atesa la demanda social existent en aquest sentit.

Per a la bona implementació i l’eficàcia d’aquestes mesures, el
Govern farà ús del mecanisme cautelar consistent en la
suspensió transitòria de la concessió de noves autoritzacions
per a l’obertura de qualsevol establiment de joc (casinos, sales
accessòries de casinos, bingos, salons de joc, zones d’apostes
en salons de joc, bingos i casinos i locals específics d’apostes)
fins a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, i de
la resta de disposicions reglamentàries; cosa que implica la
suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 i

25 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; i dels articles 8 i 17 del Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

III

D'aquesta manera, aquesta llei s'estructura en set articles, un per
a cada una de les modificacions de les normes legals i
reglamentàries i per a la suspensió de les normes reglamentàries
abans esmentades.

Mitjançant la disposició addicional primera s’habilita un
sistema de declaració responsable, limitat únicament a les
actuacions susceptibles d’acollir-se als diferents programes del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència suposa una
oportunitat única de transformació i millora per als diferents
territoris. En aquest sentit, inclou diverses línies, entre les quals
s’han de destacar pel seu potencial per arribar a tota la
ciutadania els programes d’ajudes en matèria de rehabilitació
residencial, orientats a la millora de l’eficiència energètica
d’habitatges ja construïts. Aquests programes, recollits al Reial
Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els
programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, suposen una primera anualitat de més de 28,3
milions d’euros que han de permetre la rehabilitació d’un
mínim de 3.938 habitatges a les Illes Balears. Aquesta xifra es
veurà com a mínim duplicada en properes anualitats, a més de
tenir un clar efecte multiplicador sobre l’economia. Atès que es
tracta d’actuacions de rehabilitació i que s’imposa que totes
aquestes obres estiguin acabades abans de 30 de juny de 2026,
és imprescindible disposar d’un mecanisme que permeti
garantir la seva execució d’una forma àgil, evitant a la vegada
un col·lapse en la concessió de llicències urbanístiques per part
dels ajuntaments. Per tant, és urgent i resulta molt necessari
habilitar un sistema de declaració responsable, limitat
únicament a les actuacions susceptibles d’acollir-se als
diferents programes del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, que permeti agilitar l’execució d’aquestes
actuacions, quan per la seva natura no sigui imprescindible,
segons la normativa bàsica estatal, que quedin subjectes a
llicència.

La disposició addicional segona modifica la Llei 3/2015, de 23
de març, per la qual es regula el consum i el mecenatge
cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i
s’estableixen mesures tributàries, amb la finalitat
d’acomodar-la a la nova regulació del règim de recursos de les
cambres establert a l’article segon de la llei present.

Completen aquesta llei, la disposició derogatòria única, que
deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que
s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que
disposa la llei i, en particular, el Decret llei 9/2021, de 23 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa; i la disposició final primera, relativa a
deslegalització; la disposició final segona, de modificació de la
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears; i la disposició final tercera, que 
estableix l'entrada en vigor de la llei l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

IV

Per finalitzar, i des del punt de vista de les competències per
raó de la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
cal afegir que la present llei, en la mesura que es limita a
modificar puntualment normes sectorials de rang legal i
reglamentari vigents i a suspendre la vigència de normes
sectorials de rang reglamentari, troba també ancoratge, des
d'aquest punt de vista substantiu, en els diferents punts dels
articles 30 i 31 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
relatius als diversos títols competencials que, al seu torn, varen
legitimar l'aprovació de les normes de rang legal i reglamentari
respectives.

Article primer
Modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

1. S'afegeix una nova lletra, la lletra i), a l'article 3 del Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, amb la redacció següent:

“i) L'incompliment de l'obligació de comprovació dels
requisits i documents d'accés a l'interior dels establiments,
locals i/o esdeveniments que determini a cada moment
l'autoritat sanitària.”

2. La lletra g) de l'article 4 del Decret llei 11/2020 esmentat
queda modificada de la manera següent:

“g) La realització d'altres conductes o omissions que
infringeixin les obligacions establertes per l’Estat o per la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per fer front a la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin
un risc o un dany greu per a la salut de la població.”

3. S'afegeix una nova lletra, la lletra k), a l'article 4 del Decret
llei 11/2020 esmentat amb la redacció següent:

“k) L'incompliment de l'obligació de comprovació dels
requisits i documents d'accés a l'interior dels establiments,
locals i/o esdeveniments que determini a cada moment
l'autoritat sanitària, quan aquest no sigui constitutiu d'una
infracció molt greu.”

4. La lletra e) de l'article 5 del Decret llei 11/2020 esmentat
queda modificada de la manera següent:

“e) Qualsevol altra infracció de les obligacions establertes
per l’Estat o per la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, i que no estigui qualificada com a falta greu o
molt greu.”

Article segon
Modificació de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears

Es modifica l'article 30 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 30
Finançament

1. Per al finançament de les seves activitats, les cambres
disposaran dels següents recursos:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que prestin i, en general, per l'exercici de les seves
activitats.

b) Els productes, les rendes i els increments del seu
patrimoni.

c) Les aportacions voluntàries d'empreses o entitats
comercials, així com els recursos derivats de la realització
de projectes o activitats finançats mitjançant la participació
privada de mecenatge i prevists a la Llei 3/2015, de 23 de
març, per la qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

d) Els llegats i donatius que poguessin rebre.

e) Els procedents de les operacions de crèdit que es
realitzin.

f) Els consignats anualment en el pressupost autonòmic, que
puguin destinar-se a sufragar les despeses de funcionament,
el cost dels serveis publicoadministratius prevists en l'article
4 d'aquesta llei o la gestió de programes que els siguin
encomanats mitjançant convenis, delegacions de funcions,
encàrrecs o contractes programa.

El 85% es distribuirà pel Govern entre totes les cambres de
comerç segons el nombre d'empreses que pertanyin a l'últim
cens elaborat per cadascuna de les cambres en la seva
respectiva demarcació. El 15% restant es distribuirà en
funció dels serveis camerals que es prestin a les illes no
capitalines com a compensació als sobre costos de la doble
i la triple insularitat.

Així mateix, es preveu la possibilitat que els consells
insulars puguin signar convenis per finançar les cambres de
comerç incloses les despeses de funcionament i estructura.
g) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en
virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de
conformitat amb l'ordenament jurídic.

2. La disposició de béns patrimonials ha de tenir
l’autorització de l’administració tutelant quan es tracti de
béns immobles. Reglamentàriament es poden determinar
altres supòsits en què sigui necessària la seva autorització
per a la disposició per part de les cambres d’un altre tipus
de béns patrimonials, en funció del seu abast econòmic.”
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Article tercer
Modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

S’afegeix una nova disposició addicional, la setena, a la Llei
2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb la redacció següent:

“Disposició addicional setena
Import econòmic mínim que es destinarà a la participació
institucional i de les estructures organitzatives

L'import pressupostari mínim assignat al conjunt de les
actuacions previstes a les disposicions addicionals tercera,
quarta i cinquena d’aquesta llei serà d’un milió tres-cents
mil euros (1.300.000 €). Aquest import es reparteix de
manera que un 32% es destina a la disposició addicional
tercera, un 24% a la disposició addicional quarta, i un 44%
a la disposició addicional cinquena.”

Article quart
Modificació de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica

Es modifica l'article 54 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica, que passa a tenir la
redacció següent:

“Article 54
Paràmetres urbanístics

1. Les instal·lacions de producció d'energia renovable
ubicades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així
com els suports i els elements auxiliars necessaris, no
computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en
distància a llindars ni en altura. Sempre que no afectin els
fonaments o l’estructura de l’edifici, aquestes instal·lacions
estaran subjectes al règim de comunicació prèvia que
determina la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears, tot i que s'han de sotmetre al que
prevegi la normativa de protecció del patrimoni històric i el
paisatge pel que fa a les condicions d'integració o a la
impossibilitat d'instal·lar-se conforme determinin els
instruments d'ordenació o de catalogació de béns protegits.

2. Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a
partir de fonts d'energia renovables que es declarin d'utilitat
pública ubicades en sòl rústic no computen urbanísticament
pel que fa al paràmetre d'ocupació.

3. Igualment les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb
tecnologia de generació renovable o per a producció
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables
ubicades en aparcaments i altres infraestructures,
equipaments o sistemes generals en sòl rústic, bé sigui
sobre el terreny o bé sobre coberta, així com els suports i
els elements auxiliars necessaris, tampoc no computen
urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació
esmentat.

4. Quan no sigui possible per raons energètiques,
paisatgístiques, urbanístiques o patrimonials ubicar en
coberta les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb
tecnologia de generació renovable en edificis en sòl rústic,
la ubicació alternativa sobre el terreny no computarà
urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació:

a) Quan estigui destinada a autoconsum d'instal·lacions
públiques d'abastiment o sanejament d'aigua (com dipòsits
o depuradores) i la superfície ocupada no superi els 1.500
metres quadrats.

b) En altres supòsits, quan la superfície ocupada per
aquestes instal·lacions no superi els 200 metres quadrats.

En tot cas, s'han de complir les condicions d'integració
paisatgística i ambiental previstes als instruments
d'ordenació territorial i urbanística.

5. Les parcel·les que es beneficiïn de l’exempció del
còmput del paràmetre d’ocupació en sòl rústic prevista als
apartats 2 i 4.b) no podran ser objecte d’actuacions que
comportin l’ampliació dels usos lucratius que s’hi
implanten, excepte els d’ús agrari.”

Article cinquè
Modificació de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, 
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears   

Es modifica l’apartat 9 de l’article 24 de la Llei 7/1998, de 12
de novembre,  d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:

“9. En el supòsit que un titular d’oficina de farmàcia  s’hagi
vist obligat a tancar-la o fins i tot se li hagi impedit obrir-la
perquè s’hagi declarat nul·la l’adjudicació al seu favor o a
favor d’adjudicataris precedents dels quals dugui causa, ja
es produeixi aquesta situació a conseqüència de l’execució
d’una resolució ferma en via administrativa no impugnada
judicialment o a conseqüència d’una resolució judicial
ferma, i sempre que sigui per una causa no imputable a ell
mateix, podrà elegir, en el termini de 15 dies comptadors
des que es faci efectiu el tancament de l’oficina de farmàcia
per aquelles causes, una de les farmàcies vacants que
constin en el catàleg i que no hagin estat objecte del
procediment d’adjudicació que regula aquest article, de la
mateixa zona farmacèutica o, en cas que no n’hi hagi, de les
zones farmacèutiques limítrofes, i així successivament,
sempre que renunciï a la reclamació dels perjudicis
econòmics que es puguin derivar del compliment de la
resolució o de la sentència judicial. Quan siguin diversos els
titulars de les oficines de farmàcia que es trobin
simultàniament en aquesta situació, i més d’un d’ells
pretengui elegir una mateixa oficina vacant, serà preferit el 
titular de l’oficina tancada que es trobi situada al mateix
terme municipal que l’elegida, en el seu defecte el  titular
de l’oficina tancada que es trobi situada a la mateixa zona
farmacèutica que l’elegida,  i en el seu defecte el titular de
l’oficina tancada del terme municipal més pròxim al terme
municipal o zona farmacèutica on es trobi catalogada
l’oficina discutida. Si coincideixen més d’un titular
d’oficina tancada en alguna d’aquestes circumstàncies serà
preferit aquell que acrediti major experiència professional,
d’acord amb l’apartat corresponent del barem de mèrits  per
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a l’accés a la titularitat d’una oficina de farmàcia, vigent en
el moment  de dur-se a terme l’elecció.”

Article sisè
Modificacions del Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual
es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim interinsular per a les persones residents
a la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. El segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 2 del Decret
20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les
tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per
a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:
 

“Aquestes bonificacions per residència són
complementàries i acumulatives amb les bonificacions per
raó de família nombrosa o per raó de qualsevol altre règim,
sense que en cap cas no puguin superar el 100% de la
tarifa.”

2. L’article 3 del Decret 20/2019 esmentat queda modificat de
la manera següent:

“Article 3
Quantia de la bonificació per residència

1. La quantia de la bonificació general autonòmica per
residència és com a màxim del 25% de la tarifa
corresponent al trajecte i l’acomodació de què es tracti en
cada cas, i fins a aconseguir com a màxim un 75% de
bonificació per residència després de l’aplicació de la
bonificació estatal.

2. La quantia de la bonificació específica autonòmica per
residència per a les persones residents a Formentera ha de
ser:

a) Com a màxim del 14% de la tarifa corresponent al
trajecte i l’acomodació de què es tracti en cada cas, per a
les persones residents objecte de la bonificació general, la
qual cosa, sumada a la bonificació del 25% que ja es rep de
la comunitat autònoma, suposa una reducció tarifària total
a càrrec de la comunitat autònoma de fins al 39%.

b) Com a màxim fins al 39% per a les persones residents no
comunitàries no incloses en l’apartat 1 de l’article 2, que no
són objecte de la bonificació general.

En tot cas, la suma de les bonificacions per residència
estatals i autonòmiques no pot superar el 89% de la tarifa.”

Article setè
Suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24
i 25 del Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; i dels articles 8 i
17 del Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de salons de joc de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

1. Se suspèn la vigència dels articles 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 i
25 del Decret  42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; de l’article 22 del Decret 41/2017, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; i dels articles 8 i 17 del Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fins
a l’aprovació i l’entrada en vigor de la modificació de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears i de
les disposicions reglamentàries pertinents.

2.  El termini de suspensió finirà, com a màxim, el dia 30 de
juny de 2023.

Disposició addicional primera
Règim excepcional de declaració responsable per a
determinades obres i instal·lacions que s’han d’executar en
sòl urbà per facilitar l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència

1. Es poden acollir al règim excepcional de declaració
responsable previst en aquesta disposició els actes subjectes a
llicència urbanística segons l’article 146 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, sempre que
s’executin en edificacions i instal·lacions existents en sòl urbà
que siguin conformes amb l’ordenació urbanística i
corresponguin a actuacions que siguin susceptibles d’acollir-se
a qualsevol de les ajudes, subvencions, programes i projectes
inclosos al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A
aquest efecte, l’interessat que desitgi acollir-se al règim
excepcional previst en aquest article ha de presentar una
declaració responsable subscrita per la persona promotora i
adreçada a l’ajuntament corresponent abans del 31 de desembre
de 2025, en la forma establerta en aquesta disposició. A partir
de l’1 de gener de 2026 totes les obres, actuacions i
instal·lacions que es pretenguin promoure queden sotmeses al
règim d’intervenció preventiva general del títol VII de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

2. Aquest règim excepcional de declaració responsable no és
aplicable:

a) A les obres, als actes i a les instal·lacions prevists en
l’article 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl
i rehabilitació urbana, o d’altres obres que una normativa
sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia.

b) A la zona de servitud de protecció de costa.

c) Als edificis en situació de fora d’ordenació o
d’inadequació.
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d) A les demolicions totals o parcials -sempre que aquestes
suposin una demolició total acumulativament- de les
construccions i edificacions.

e) A les obres o intervencions que es duguin a terme a
edificis o construccions que siguin béns d’interès cultural o
catalogats.

f) A les obres d’ampliació en edificis existents que siguin
intervencions de caràcter total o parcial, sempre que
produeixin una variació essencial de la composició general
exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural.

g) A la rehabilitació integral que impliqui una variació
essencial del conjunt del sistema estructural.

3. Per acollir-se al règim excepcional previst en aquest article,
les obres de reforma han de millorar l'eficiència energètica de
les construccions i edificacions o incorporar mecanismes
d'estalvi d'aigua que suposin una reducció del consum.

En el cas que siguin obres que suposin una reforma integral,
hauran de millorar l'eficiència energètica de les construccions,
instal·lacions i habitatges amb una reducció de la demanda
energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys
el 7% o una reducció del consum d'energia primària no
renovable d'almenys un 30% i igualment hauran d'incorporar
mecanismes d'estalvi d'aigua que suposin una reducció del
consum.

4. Als efectes d’aquesta disposició, la declaració responsable
és el document mitjançant el qual el seu promotor manifesta,
sota la seva exclusiva responsabilitat, que els actes als quals es
refereix compleixen les condicions prescrites en la normativa
aplicable, que posseeix la documentació tècnica exigible que
així ho acredita, i que es compromet a mantenir-ne el
compliment en el temps que duri l’exercici dels actes als quals
es refereix.

La formalització de la declaració responsable no prejutja ni
perjudica drets patrimonials del promotor ni de tercers, i només
produeix efectes entre l’ajuntament i el promotor. Tampoc no
pot ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què pugui incórrer el seu promotor en l’exercici
dels actes als quals es refereixi.

5. La declaració responsable faculta per realitzar l’actuació
urbanística pretesa en la sol·licitud, sempre que s’acompanyi
amb la documentació requerida en cada cas, i sense perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior
que corresponguin.

La declaració responsable s’ha de presentar amb una antelació
mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la
realització de l’acte, de quinze dies hàbils.

En tot cas, l’execució de les obres o instal·lacions s’ha d’iniciar
en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de
la declaració responsable a l’ajuntament. En cas contrari, la
declaració responsable perd la vigència i és necessari
presentar-ne una de nova, sempre que sigui abans del 31 de
desembre de 2025, o sol·licitar i obtenir una llicència
urbanística, si és a partir de l’1 de gener de 2026.

La declaració responsable ha de fixar el termini per a
l’execució de l’actuació, que en cap cas no ha de ser superior
a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos
termes prevists per a les llicències.

El començament de qualsevol obra o instal·lació a l’empara de
la declaració responsable s’ha de comunicar a l’ajuntament.

6. La declaració responsable subscrita per la persona promotora
i adreçada a l’ajuntament corresponent s’ha de presentar
juntament amb un projecte tècnic dels que preveu l’article
152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears, i ha d’incloure una motivació expressa de no
incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia,
i el justificant de pagament dels tributs corresponents si,
d’acord amb la legislació d’hisendes locals i, si s’escau, amb la
ordenança fiscal respectiva, s’estableix que hi és aplicable el
règim d’autoliquidació.

En la declaració responsable s’ha d’incloure la manifestació de
manera expressa i clara que les obres compleixen les exigències
establertes anteriorment sobre eficiència energètica i estalvi
d’aigua, quan els siguin aplicables.

En tot cas el projecte ha de ser complet de l’actuació prevista,
amb prou definició dels actes que es pretenen dur a terme, i ha
de tenir preceptivament el grau de detall i el contingut
establerts en els apartats segon i tercer de l’article 152 de Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

El projecte tècnic s’ha d’ajustar també a les condicions
establertes en el Codi tècnic de l’edificació, l’ha de redactar
personal tècnic competent i l’ha de visar el col·legi professional
competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
També ha de concretar les mesures de garantia suficients per a
la realització adequada de l’actuació, i ha de definir les dades
necessàries per tal que l’òrgan municipal competent pugui
valorar si s’ajusta a la normativa aplicable. Una vegada
presentat davant l’ajuntament el projecte tècnic, adquireix el
caràcter de document oficial, i de l’exactitud i la veracitat de
les dades tècniques que s’hi consignen, en respon la persona
autora amb caràcter general.

Quan les actuacions requereixin alguna autorització prèvia o
algun informe administratiu previ per a l’exercici del dret
conforme a la normativa sectorial d’aplicació, no es pot
presentar la declaració responsable sense que aquests
l’acompanyin o, si escau, s’hi adjunti el certificat administratiu
del silenci produït, quan la dita normativa prevegi la seva
obtenció prèvia a càrrec de la persona interessada.

Així mateix, quan l’acte suposi l’ocupació o la utilització del
domini públic, s’ha d’aportar l’autorització o la concessió de
l’administració titular d’aquest.

Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que la
sol·licitud i l’obtenció prèvia dels informes i les autoritzacions
sigui a càrrec de la persona interessada, l’òrgan municipal els
ha de sol·licitar d’ofici a les altres administracions, en el
termini màxim de cinc dies des de la presentació de la
documentació completa de la declaració responsable. En aquest
cas, l’òrgan municipal ha de comunicar de forma immediata les
actuacions realitzades a la persona interessada, i li ha
d’assenyalar que no pot iniciar els actes subjectes a la
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declaració responsable fins que l’òrgan sectorial competent no
comuniqui l’emissió de l’informe o l’atorgament de
l’autorització.

Quan es realitzin reformes integrals que afectin elements
estructurals de l’edificació, la declaració responsable també
s’ha d’acompanyar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil del promotor de l’obra.

La presentació de la declaració responsable, si no va
acompanyada de tota la documentació preceptiva, no té els
efectes prevists en aquesta disposició addicional.

7. La declaració responsable de les obres lligades a la
instal·lació o l’adequació d’activitats permanents o a
infraestructures comunes vinculades a aquestes, s’ha de regir
pel que preveu la legislació reguladora d’activitats.

8. Un cop rebuda la declaració responsable, l’òrgan competent
ha de fer les comprovacions pertinents per verificar la
conformitat de les dades declarades, així com la documentació
presentada i, si de les comprovacions efectuades es desprèn la
falsedat o la inexactitud d’aquelles, se suspendrà l’activitat,
amb l’audiència prèvia de la persona interessada, sens perjudici
que, si correspon, es pugui incoar un procediment d’esmena de
deficiències o, si s’escau, sancionador. Si hi ha risc per a les
persones o les coses, la suspensió es podrà adoptar de forma
cautelar i immediata, mitjançant resolució motivada, que podrà
adoptar les mesures escaients per garantir la seguretat.

9. Per resolució de l’administració pública competent s’ha de
declarar la impossibilitat de continuar l’actuació, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que pertoquin al fet, des del moment en què es tengui
constància d’alguna de les circumstàncies següents:

a) La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter
essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’adjunti o incorpori a la declaració responsable.

b) La no-presentació, davant l’administració competent, de
la declaració responsable de la documentació requerida, si
escau, per acreditar el compliment d’allò declarat.

c) La inobservança dels requisits imposats per la normativa
aplicable.

10. Conformement amb la legislació bàsica en matèria de sòl,
en cap cas no es poden entendre adquirides per declaració
responsable facultats en contra de la legislació o el planejament
urbanístic d’aplicació.

11. Les actuacions que, podent-se acollir al règim excepcional
d’aquesta disposició, es duguin a terme sense haver presentat
declaració responsable, o que excedeixin les declarades, s’han
de considerar com a actuacions sense llicència amb caràcter
general, i se’ls ha d’aplicar el mateix règim de protecció de la
legalitat i sancionador que a les obres i als usos sense llicència.

12. El règim aplicable al final d’obres, primera ocupació o
utilització dels edificis i les instal·lacions no queda afectat per
aquesta disposició i, en conseqüència, es requeriran les
actuacions, les llicències i els actes que estableix la Llei

12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
per al tipus d’obres i instal·lacions que s’hagin executat.

13. Als efectes del que preveu aquesta disposició, només es pot
presentar una declaració responsable sobre una mateixa
edificació o habitatge un cop cada sis mesos, tret del cas de
concurrència en edificis en règim de propietat horitzontal, on
es podrà presentar sense aquesta limitació dels sis mesos una
declaració relativa a tot l’edifici amb les corresponents a
habitatges individuals que en formen part, sense perjudici de la
possibilitat d’acollir-se al règim previst a l’article 156 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
per a les modificacions durant l’execució de les obres.

14. Als efectes d’aquesta disposició, no serà imprescindible per
acollir-se a aquest règim que les convocatòries de subvencions
o ajudes vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència s’hagin obert, sempre que les actuacions s’ajustin
al que disposin les bases de la convocatòria o normativa
equivalent. No serà possible acollir-se al règim quan s’hagi
tancat la convocatòria corresponent. La vigència de la
declaració responsable no es veurà afectada pel fet que
finalment no sigui beneficiària d’aquestes ajudes.

15. Aquesta disposició no és aplicable als actes subjectes al
règim de comunicació prèvia en aquesta llei, els quals
continuen sotmesos al procediment establert en l’article 153 de
la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.

16. Per a tot el que no disposi explícitament aquesta disposició,
cal ajustar-se al règim general d’intervenció preventiva del títol
VII de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les
Illes Balears.

Disposició addicional segona
Modificació de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic
i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries

S’afegeix una nova lletra f) a l’article 4.1 de la Llei 3/2015, de
23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic,
i s’estableixen mesures tributàries, amb el següent tenor literal:

“f) Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de les Illes Balears.”

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades les disposicions del mateix rang o d’un rang
inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei i, en
particular, queda derogat el Decret llei 9/2021, de 23 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa.

Disposició final primera
Deslegalització

El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les
normes que conté l’article sisè d’aquesta llei.
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Disposició final segona
Modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que queda redactat amb el tenor
literal següent: 

“1. Les administracions públiques, i especialment els
consells insulars, han de vetllar per tal que els projectes de
nou traçat, les duplicacions de calçada, els
condicionaments, les millores locals de carreteres i els
projectes que incloguin condicionaments en zones d’alt
potencial i qualitat visual, incorporin interpretació, criteris
de protecció, gestió i ordenació del paisatge en el sentit del
que estableix el Conveni Europeu del Paisatge. En el cas
d’existir unes directrius del paisatge aprovades, ja sigui de
forma inicial o definitiva, i adaptades al Conveni Europeu
del Paisatge, els projectes esmentats anteriorment han
d’incorporar les disposicions de les directrius de paisatge
aprovades per cada consell insular. A aquests efectes, el
departament competent en matèria de paisatge ha d’emetre
un informe sobre l’adequació a les directrius del paisatge en
el termini de vint dies des de la seva remissió; en cas de no
emetre’l en el termini assenyalat, s’ha d’entendre com a
favorable."

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4281/22, relativa a consum energètic, amb l'esmena RGE
núm. 4438/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer les modificacions necessàries a la normativa
que regula la limitació vigent per autoritzar instal·lacions
d’energia renovable a partir de 0,5 MW connectades a la
xarxa de distribució, en el sentit que:

a) S'aclareixi expressament que els 0,5 MW corresponen
a la potència d’abocament i no a la instal·lada.

b) Es flexibilitzi el criteri en funció del punt d’accés a
la xarxa de distribució tenint en compte els consums que
podran dissipar l’energia generada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al projecte “Menorca Smart
Green Island”, promogut per Seat i Endesa, amb l’objectiu
d’obtenir recursos dels fons Next Generation UE perquè
Menorca, en el marc de la declaració com a Reserva de
Biosfera, sigui zona pilot de la mobilitat elèctrica.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de maig de 2022, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4415/22, relativa a política general del Govern en
matèria tributària, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització
fiscal que proposa el Comitè d’experts al Llibre Blanc sobre
la Reforma Tributària presentat el mes de març de 2022, en
la mesura que suposaria la fixació de tributacions mínimes
a l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i
donacions, que en aquest darrer implicarien per al cas de
Balears quintuplicar l’impost per als trams més baixos de
base, i al mateix temps suposaria una retallada de
l’autonomia tributària que tenen actualment les comunitats
autònomes en aquests dos imposts.

2. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que
la reducció per adquisició d’habitatge habitual i per
adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques
sigui aplicable als pactes successoris (herències en vida) en
termes equivalents a les adquisicions per causa de mort.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Congrés dels Diputats a tramitar de forma immediata,
sempre d'acord amb el que prevegi el Reglament del
Congrés dels Diputats, el bloc de fiscalitat del Règim
Especial de les Illes Balears (REB) que actualment en troba
bloquejat a la Mesa. Al mateix temps insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats
a donar suport amb el seu vot a aquesta proposició de llei
que va ser fruit del consens el 2019 entre les forces
polítiques i la societat civil, de manera que aquest règim
fiscal propi pugui entrar en vigor el més aviat possible i, en
tot cas, abans de 31 de desembre de 2022.

A la seu del Parlament, 27 de maig de 2022
La secretària primera

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-155.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-155.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204438
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204438
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-156.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-156.pdf#page=14
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Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4085/22, relativa a mesures urgents
adreçades als voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de més repetidors i a reforçar-ne la
cobertura per poder tenir les màximes garanties de
comunicació i seguretat davant de qualsevol servei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, abans de final de 2022, una
campanya de sensibilització i captació de nous voluntaris
per illes amb la participació prèvia dels responsables tant a
nivell voluntari/ària com política de cada municipi i illa per
evitar el fracàs de les darreres edicions.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 9677/21, relativa a facilitar
l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les persones amb alta
fragilitat relacional i als seus acompanyants, amb les esmenes
RGE núm. 4436 i 4437/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla funcional d’atenció a les
persones amb fragilitat relacional, dins el marc dels grups
de treball coordinats des de l’Oficina de Salut Mental de les
Illes Balears (OSMIB), tot assegurant-hi una participació
interinstitucional, representació d’entitats del tercer sector
i associacions d’usuaris i persones afectades. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el pla funcional esmentat prevegi mesures

dirigides a l’atenció a les persones amb fragilitat relacional,
com: 
• La de disposar d'una targeta d'atenció preferent, que

permeti minimitzar temps d'espera, així com garantir
l'acompanyament dels seus familiars i/o cuidadors de
manera planificada. 

• La targeta s’emetrà sota sol·licitud individual i explícita
de cada família i/o tutor legal. 

• La creació de la targeta anirà acompanyada d’una prèvia
difusió de la informació relativa al tracte adequat a
aquestes persones, una formació específica als
professionals d’atenció directa i l’accés a la informació
per part de professionals, usuaris, familiars i població
general. 

• El Pla funcional ha d’incloure un protocol per establir
un procediment d'atenció sanitària preferent i específica
per a les persones amb fragilitat relacional, amb
especials dificultats de comunicació i vulnerabilitat; així
com difondre i promoure el seu coneixement entre els
diferents professionals. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar els punts anteriors de manera
consensuada amb les entitats més representatives que en
l’actualitat no participen als grups de treball coordinats des
de l'OSMIB, que treballen en l’atenció de persones amb
aquest tipus de trastorns i diversitat funcional.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament
Europeu per tal que adopti les mesures necessàries perquè
la targeta d’atenció preferent per a les persones amb
fragilitat relacional sigui reconeguda dins el sistema
voluntari de reconeixement mutu de la condició de
discapacitat, articulat al voltant de la Targeta Europea de
Discapacitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè a través del Consell Interterritorial de Salut
s’harmonitzin totes les targetes d’accessibilitat i
acompanyament per poder reconèixer, en tot l’Estat
espanyol, la fragilitat relacional d’una manera uniforme.

A la seu del Parlament, 18 de maig 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 17

de maig de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4083/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de
la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-154.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-123.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204436
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204437
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-154.pdf#page=12
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Actuà com a interpelAlant la diputada María Tania Marí i
Marí i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Salut i Consum. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4148/22,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estat de
seguretat de l'estació Intermodal de Palma.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sergio Rodríguez i
Farré i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 1 de juny 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 17
de maig de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4352/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de pasteres
durant l'estiu, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.

B) RGE núm. 4340/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ús del català a la UIB, que contestà el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

C) RGE núm. 4342/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
continguts del programa Convivexit, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

D) RGE núm. 4353/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes finançats
amb fons europeus, que contestà el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

E) RGE núm. 4341/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grans
projectes transformadors del sistema turístic de les Illes Balears
finançats amb fons Next Generation EU, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 4346/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consideracions de la unificació dels procediments de valoració
i atenció de la discapacitat i la dependència, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

G) RGE núm. 4348/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio dels
centres educatius, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.

H) RGE núm. 4350/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseller
de Turisme de totes les Illes Balears, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

I) RGE núm. 4351/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a davallada dels
imposts que graven les herències, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

J) RGE núm. 4349/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fugida massiva de
policies locals, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.

K) RGE núm. 4344/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a retorn del talent jove a les
Illes Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

L) RGE núm. 4354/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
places turístiques, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

M) RGE núm. 4345/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja del litoral a
Formentera, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

N) RGE núm. 4418/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a desaparició del 75% dels habitatges de lloguer de vacances,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 4343/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a castellà a
les escoles de Balears, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

P) RGE núm. 4356/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties del
Govern del compliment de les sentències sobre el 25% en
llengua castellana, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 4355/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes sobre el lloguer
turístic de la reducció de places, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de maig de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

R) RGE núm. 4347/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crítiques als
productors d'oli i vi, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

S) RGE núm. 4504/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avanços per acostar els
productes d'higiene femenina sostenibles als centres educatius
i per evitar la pobresa menstrual, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

T) RGE núm. 4512/22, de la diputada Isabel Maria Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
places d'infermeria, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

U) RGE núm. 4515/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Servei de
Patologia Dual de l'Hospital Can Misses, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

V) RGE núm. 4514/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda
ambulant il·legal, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

W) RGE núm. 4502/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control de fronteres a l'aeroport de Son Sant Joan,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

X) RGE núm. 4506/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues als
controls d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Y) RGE núm. 4511/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç policial a
l'aeroport de Palma, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.

Z) RGE núm. 4518/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lleis
aprovades a Balears i discrepàncies amb el Govern de l'Estat,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

AA) RGE núm. 4507/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disminució
d'amarraments en el litoral menorquí, que contestà el conseller
de Mobilitat i Habitatge.

AB) RGE núm. 4513/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció
d'educació i lleure per a les famílies amb infants amb
discapacitat i dependents, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

AC) RGE núm. 4685/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de
la pujada dels combustibles als transportistes, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

AD) RGE núm. 4510/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de
l'associació de comerciants de Fornells per les obres, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AE) RGE núm. 4509/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs de les
polítiques d'accés a l'habitatge del Govern, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

AF) RGE núm. 4503/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a retorn dels joves qualificats,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 4501/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a gestió dels ajuts i fons en innovació/rehabilitació i energètica
d'edificis, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AH) RGE núm. 4519/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a arribada
massiva d'immigrants il·legals, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 4517/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funció
tractora dels Fons Europeus a l'economia balear, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 4516/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons Europeus Next
Generation arribats a les empreses de les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juny 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 17

de maig de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 4276/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
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Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada
a les platges de les Illes Balears, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 52, vots a favor 23, vots en contra 29

i abstencions 0.
• Punts 2, 3 i 4: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en

contra 30 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de maig de 2022, rebutjà els Punts 1 a 5 de la Moció RGE núm.
4281/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consum
energètic, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 50, vots a favor 17, vots en contra 29

i abstencions 4.
• Punt 3: vots emesos 51, vots a favor 17, vots en contra 30

i abstencions 4.
• Punts 2, 4 i 5: vots emesos 51, vots a favor 21, vots en

contra 30 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2022, rebutjà els Punts 2 a 16, 18 i 19 de la Moció
RGE núm. 4415/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general en matèria tributària, amb el resultat següent: 
• Punt 2: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 28

i abstencions 2.
• Punts 3 a 12 i 14 a 19: vots emesos 54, vots a favor 24, vots

en contra 30 i abstencions 0.
• Punt 13: vots emesos 54, vots a favor 13, vots en contra 33

i abstencions 8.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de maig de 2022, rebutjà els Punts 2, 3, 4 i 6 de la Proposició
no de llei RGE núm. 4085/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents adreçades als voluntaris de Protecció
Civil de les Illes Balears, amb el resultat següent: 
• Punts 2 i 6: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en contra

26 i abstencions 2.

• Punts 3 i 4: vots emesos 51, vots a favor 25, vots en contra
26 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1378/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deflactar la tarifa de l'IRPF, amb el resultat següent: vots
emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 30 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2022, rebutjà els punts 3 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implicació i participació del Govern de les Illes
Balears en mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les
festes de Sant Joan de Ciutadella, amb el resultat següent: 
• Punt 3: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra 30

i abstencions 0. 
• Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 28

i abstencions 3.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,

davant el Ple de la cambra, per tal de retre comptes del
compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE
núm. 9511/21 (RGE núm. 4243/22).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de maig de 2022, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Mobilitat i Habitatge, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 4347/22.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2022, acordà, per assentiment, d'ajornar la
pregunta esmentada, presentada per la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a crítiques als productors d'oli i vi.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6794/21,
relativa a Madrid paradís fiscal, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
permetre el desenvolupament d'un model d'estat federal on
cada territori o comunitat pugui disposar d'una hisenda
pròpia per així recaptar els tributs de forma directa, exercint
un control més just, proper i efectiu dels doblers públics. 

2. Mentre no es desenvolupi aquest model d'hisendes
pròpies, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar el control i les inspeccions fiscals per detectar el
frau en el canvi de residència de les grans fortunes, amb la
finalitat d'evadir les seves obligacions fiscals al nostre
territori. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desplegar de manera urgent i immediata el REIB
perquè proporcioni més recursos a les Illes Balears i a
compensar els desavantatges competitius de la insularitat tal
com ja succeeix a les Illes Canàries.

 
A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich

El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1251/22,
relativa a transparència de cànon de sanejament, amb les
esmenes RGE núm. 4090, 4091, 4092 i 4093/22, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes
Balears a fer pública la recaptació del cànon de sanejament
de les Illes Balears, segmentada per illes. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta les Conselleries
d’Hisenda i Relacions Exteriors i de Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears a fer pública la
informació detallada de la destinació del cànon de
sanejament de les Illes Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
modificar, actualitzar i modernitzar la normativa relativa al
cànon de sanejament de les Illes Balears, en el següent
sentit: 

a. Continuar garantint el seu caràcter finalista destinat a
finançar exclusivament actuacions lligades al cicle
integral de l’aigua a les Illes Balears. 

b. Realitzar els estudis econòmics pertinents per garantir
la recuperació de costos i aplicar el principi de qui
contamina paga. 

c. Assegurar la publicitat i la transparència necessàries
perquè la ciutadania pugui conèixer les xifres de
recaptació i a quines actuacions es destinen.

 
A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2022, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 608/22, relativa
a accelerar la posada en marca de l'execució de plans de xoc
per al sector lacti de Menorca (Provilac) i Mallorca, i quedà
aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-155.pdf#page=65
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-114.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-143.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204090
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204091
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204092
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204093
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=49


8980 BOPIB núm. 158 - 3 de juny de 2022

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un Pla de Suport per a la Viabilitat,
Modernització, Promoció i Comercialització del Sector
Lacti de Balears per a 2023, per donar continuïtat a les
ajudes aprovades per a 2022 amb el Pla Provilac amb
l’objectiu de donar suport a les explotacions de boví de llet
pel seu caràcter estratègic.

 
A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6564/21, relativa a permanència de la unitat GEDEX
(grup especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia
Civil a Menorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la possibilitat que el Ministeri de l'Interior de Govern de
l'Estat suprimeixi la Unitat GEDEX (Grup Especialista en
Desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil de Menorca,
i insta el Ministeri d'Interior del Govern central perquè en
el supòsit que prevegi la supressió de l'esmentada unitat
desisteixi de dur-la a terme.

 
A la seu del Parlament, 24 de maig de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6802/21, relativa a secrets oficials, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a culminar de manera urgent la modificació de la llei
que regula els secrets oficials per tal de garantir que es
desclassifiquin els arxius i, en particular, garantir que siguin
públics els referits als fets del 23F i tot allò referit al cas

dels GAL o el procés d’abandonament del Sàhara
Occidental i els fets que envoltaren la Marxa Verda, entre
d’altres.

 
A la seu del Parlament, 24 de maig de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de maig de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2169/22, relativa a COVID
persistent, amb les esmenes RGE núm. 4448, 4449 i 4450/22,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a avançar en la investigació i en l’impuls d’una
estratègia de seguiment i tractament centrada en tots aquells
pacients amb efectes persistents de la Covid-19 i, a la
vegada, insta el Govern de les Illes Balears a l’adequació i
l’impuls a nivell autonòmic dels resultats derivats d’aquesta
investigació i de l’estratègia de seguiment i tractament
definida per l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que incloguin la Covid persistent en el “Plan de
Acción de Atención Primaria y Comunitaria, 2022-2023” i
en el “Pla Estratègic d’Atenció Primària, 2022-2026”,
respectivament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar i difondre els resultats de les
investigacions relatives a la Covid persistent impulsades per
l’Estat i per la nostra comunitat autònoma d’acord amb el
foment de la bona informació mèdica i sanitària i en base al
principi de transparència establert per les administracions
públiques.

 
A la seu del Parlament, 24 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 18 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5609/21, relativa a recàlcul de les ajudes econòmiques
als parcs nacionals, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
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RESOLUCIÓ

G)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que totes les noves distribucions d'ajudes públiques
que aprovi o tiri endavant en relació amb els parcs
nacionals tenguin en compte la superfície real/ampliada del
Parc de Cabrera, que és de 90.800 hectàrees. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar abans dels nous Pressuposts Generals de
l'Estat un recàlcul del percentatge d'ajudes públiques amb
càrrec als pressuposts generals que correspon als parcs
nacionals tot tenint en compte en aquest recàlcul la
superfície real/ampliada del Parc de Cabrera, que és de
90.800 hectàrees. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar totes les mesures necessàries,
incloses les judicials, per evitar que qualsevol repartiment
de fons públics estatals per a parcs nacionals no tengui en
compte la superfície real/ampliada del Parc de Cabrera, que
és de 90.800 hectàrees.

 
A la seu del Parlament, 24 de maig de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3429/22,
relativa a millora de la protecció social i laboral de les
persones diagnosticades de càncer, amb les esmenes RGE
núm. 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722 i 4723/22, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a dur a terme les modificacions normatives necessàries per
a l'ampliació dels mesos d'incapacitat temporal per causa de
diagnòstic de càncer. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a la modificació del procés de valoració de la incapacitat
permanent en persones afectades per un càncer perquè sigui
una actuació amb un enfocament integral, incloent la
valoració psicològica i social, a més de la física/funcional
en tots els tipus de càncer i l'actualització de la valoració de
les seqüeles de càncer i els seus tractaments. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar les modificacions necessàries perquè es
reconegui a les persones amb diagnòstic de càncer el dret a
una avaluació específica de prevenció de riscs laborals de
llocs de feina en reincorporar-s’hi després d’un període

d’incapacitat temporal; el dret a la reducció de jornada
durant el termini d’un any o el temps que es consideri
necessari, després de la reincorporació efectiva; així com el
dret a l’adaptació del lloc de feina, en cas de ser necessari,
per raons de salut laboral.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir una prestació econòmica no contributiva
a les persones afectades per un càncer que no tinguin
garantits suficientment ingressos o rendes durant la seva
malaltia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la
persona cuidadora de manera que l'impacte en la seva vida
laboral no sigui negatiu, ni a l'efecte de conservació del seu
ús, ni a efectes econòmics, amb especial protecció en el cas
de cuidadors de persones amb malaltia avançada/final de la
vida. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a millorar la protecció socioeconòmica de les
persones afectades per un càncer al llarg de tot el procés de
malaltia, així com a millorar la capacitació de les persones
afectades per càncer en situació d’atur perquè puguin
exercir el seu dret a una ocupació en professions diferents
respecte de les quals se’ls hagi estat declarats la incapacitat
permanent.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a estudiar i definir les malalties i patologies de llarga
durada, entre aquestes el càncer, que requereixen una
ampliació de període vigent d’incapacitat temporal previst
a la legislació de la Seguretat Social i a la consegüent
modificació.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa de Seguretat Social per
determinar, de forma clara i expressa, que una vegada
transcorregut el període màxim d’ILT vigent de 545 dies els
treballadors i les treballadores passin a situació assimilada
a l’alta i se suspengui la relació laboral sense que l’empresa
pugui acudir a la seva extinció.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar l’Estatut dels Treballadors per establir
com a nul l’acomiadament de treballadors i treballadores
afectats per malalties de llarga durada, entre aquestes el
càncer.

 
A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4067/22,
relativa a jubilació i malalties professionals de les cambreres
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de pisos, amb les esmenes RGE núm. 4751, 4752, 4753 i
4754/22, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar d’ofici els tràmits procedimentals i legals
oportuns per reconèixer la jubilació anticipada a les
cambreres de pisos del sector turístic, sense perjudici de la
millora de les seves condicions de feina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir i posar en marxa aquelles resolucions
aprovades per aquest Parlament i no complertes, relatives
al reconeixement de les malalties professionals, en concret
a modificar el Reial Decret de malalties professionals per
incorporar-hi aquelles malalties professionals reconegudes
el 2018 per la Seguretat Social i després iniciar els tràmits
per estudiar la incorporació, com a noves, de les patologies
dorsolumbars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i la Unió Europea a modificar la normativa de salut
laboral específica d’ergonomia i riscos psicosocials, així
com la normativa específica per millorar les condicions
laborals de les cambreres de pisos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i la Unió Europea a realitzar un estudi sobre equips
de treball i condicions de les cambreres de pisos (carros,
pals de fregar, etc.) que requereixen d’una millora i a
elaborar les corresponents guies tècniques per l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

 
A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

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 26 de maig 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. 4324/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris
periodístics pels quals no s'ha informat de la visita a Mallorca
del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó.

B) RGE núm. 4374/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió i
funcionament de la delegació d'IB3 a Menorca.

C) RGE núm. 4377/22, presentada pel diputat Ares Fernández
i Lombardo i formulada pel diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur i objectius del
nou mandat de la Direcció General.

D) RGE núm. 4379/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística de
l'EPRTVIB.

E) RGE núm. 4381/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
refundació i remodelació d'IB3.

F) RGE núm. 4383/22, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programa/curs per aprendre català a distància.

G) RGE núm. 4380/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressió masclista a
una professional d'IB3.

H) RGE núm. 4378/22, presentada pel diputat Ares Fernández
i Lombardo i formulada pel diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració entre IB3,
TV3 i À Punt.

I) RGE núm. 4375/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
de les audiències per als propers anys.

J) RGE núm. 4376/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei
audiovisual.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2022, rebutjà els
Punts 3.c) i 3.e) de la proposició no de llei RGE núm. 1251/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència del cànon
de sanejament, amb el resultat següent: 
• Punt 3.c): vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 7

i abstencions 0.
• Punt 3.e): vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 6

i abstencions 1.
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Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 5 de maig de 2022, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 249/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón,
l'Agenda 2030 i defensa del nostre sector ramader i dels nostres
productes, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i

abstencions 1.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 5 de maig de 2022, rebutjà els Punts 1, 2 i 5 de
la Proposició no de llei RGE núm. 608/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accelerar la posada en marca
de l'execució de plans de xoc per al sector lacti de Menorca
(Provilac) i Mallorca, amb el resultat següent: vots emesos 13,
vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 18 de maig de 2022, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1036/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a
l'illa de Formentera, amb el resultat següent: vots emesos 11,
vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre el Pla d'Atenció
Primària, el canvi de model en referència a la salut mental
i l'EinaSalut (RGE núm. 2773/22).

A la Comissió de Salut i Consum del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2022, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada de la directora general de Salut Pública, del
director general del Servei de Salut, del cap de Gabinet, de la
cap de Premsa, de l'assessor del Gabinet i de l'assessora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 1 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la cap de secció del Servei d'Estudis

i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics
del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió no
permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics, en sessió de dia 25 de
maig de 2022, tengué lloc la compareixença de la cap de secció
del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de
Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada dels punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE

núm. 608/22.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2022, quedaren retirats
els punts 3 i 4 de la proposició no de llei esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a accelerar la posada en
marca de l'execució de plans de xoc per al sector lacti de
Menorca (Provilac) i Mallorca.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre,
de mesures urgents en determinats sectors d'activitat
administrativa.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de
2022, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de recaptar la compareixença de la directora de

l'Advocacia de la comunitat autònoma, sobre la nota
jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte
de proposició de llei de la reserva de la biosfera de Menorca
( RGE núm. 3548/22).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2022, s'acordà de recaptar la compareixença de la directora de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

5413/21.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2022, s'ajornà, per assentiment, la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de la
Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears
i del traspàs de competències en costes i litoral.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de recaptar la compareixença del conseller de

Medi Ambient i Territori sobre l'autorització
d'establiments expenedors de menjars i begudes al domini
públic marítimoterrestre ( RGE núm. 3451/22).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2022, acordà, per assentiment, de recaptar la compareixença
del conseller de Medi Ambient i Territori per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de
mesures per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme
de les Illes Balears.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de 2022, es procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 4357 i 4371/22.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2022, quedaren
decaigudes les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, i Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a
protocols contra l'assetjament cap a la dona i a objectius del
nou mandat, respectivament.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-153.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-151.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-145.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-156.pdf#page=25


BOPIB núm. 158 - 3 de juny de 2022 8985

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4790/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mancances a l'estació intermodal de
Palma, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4148/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 4148/22, relativa a estat de seguretat de l'estació
intermodal de Palma, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata les deficiències
que en matèria de seguretat afecten l'Estació Intermodal de
Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears ratifica la consideració
d'infraestructura estratègica en l'Estació Intermodal de Palma
i reconeix la labor que els Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat, Policia Local de Palma i els vigilants de seguretat
privada realitzen per garantir la seguretat d'usuaris i
instal·lacions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a esmenar de manera immediata les mancances que en
matèria de seguretat sofreix l'Estació Intermodal augmentant el
nombre de vigilants de seguretat.

4. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar una negociació amb el Ministeri de l'Interior
a fi que es doti l'estació Intermodal de presència de la Policia
Nacional de manera permanent, durant l'horari d'obertura al
públic, la qual cosa  garantirà als vigilants de seguretat actuar
sota la coordinació de la policia i per tant tenir consideració
d'agents de l'autoritat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un simulacre d'incendis a l'Estació
Intermodal en un termini màxim de tres mesos.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a esmenar de manera immediata les greus deficiències
que pateix l'Estació Intermodal en mesures antiincendis,
especialment referent a:

1. Revisió tècnica de totes les mesures contra incendis de
l'estació.
2. Posar operatives totes les cortines contra incendis.
3. Garantir el circuit d'aigua en totes les mesures
antiincendis.
4. Garantir que tots els extintors estan plenament operatius.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que siguin reinstal·lades les alarmes de control de les
sortides d'emergència.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el nombre de revisores als trens.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de
Govern a augmentar la presència de la Policia Nacional a
l'Estació Intermodal fins que sigui possible el seu servei
permanent, especialment durant la temporada turística.

Palma, a 26 de maig de 2022
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4695/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
promocions per a policies locals.

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

Té previst la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat treure més promocions per a policies locals en el que
queda de legislatura? En cas afirmatiu, quin nombre d'aspirants
preveu en cadascuna d'elles? En quines illes tenen previst
realitzar el curs de capacitació?

Palma, a 24 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 4696/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de
policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any
2015.

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

Quin era el nombre total de policies locals a les Illes
Balears a 31 de desembre de l'any 2015?

Palma, a 24 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 4697/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de
policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any
2020.

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

Quin era el nombre total de policies locals a les Illes
Balears a 31 de desembre de l'any 2020?

Palma, a 24 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 4698/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de
policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any
2021.

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

Quin era el nombre total de policies locals a les Illes
Balears a 31 de desembre de l'any 2021?

Palma, a 24 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 4699/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de
policies locals a les Illes Balears a finals de 2022.

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

Quin és el nombre total de policies locals a les Illes Balears
previst per al final de l'any 2022?

Palma, a 24 de maig de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 4710/22, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a augment de plantilla als centres educatius.

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

Sr. Conseller Martí March i Cerdà, fa comptes la conselleria
augmentar la plantilla als centres educatius per reduir la càrrega
lectiva de docència directa i així poder dedicar més hores de
coordinació a la implementació dels nous currículums i no
continuar sobrecarregant els docents?

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

G)
RGE núm. 4759/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de
Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de
vaixells al port de Son Blanc durant 2021.

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

Quin és l'ingrés obtingut per a tots els conceptes de Ports de
les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port
de Son Blanc que es van produir durant 2021? Per a cada
estada es demana la següent informació:

- Nom del vaixell.
- Naviliera.
- Import liquidat total.
- Import liquidat en concepte de taxes.

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 4760/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de
Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de
vaixells al port de Son Blanc l'abril de 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'ingrés obtingut per a tots els conceptes de Ports de
les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port
de Son Blanc que es van produir entre l'1 d'abril de 2022 i el 30
d'abril de 2022? Per a cada estada es demana la següent
informació:

- Nom del vaixell.
- Naviliera.
- Import liquidat total.
- Import liquidat en concepte de taxes.

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 4764/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre
Menorca i València entre gener i abril de 2021.

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

El conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern va afirmar
en la sessió del Ple del Parlament del passat 24 de maig que
entre gener i abril de 2021 es van programar 232 vols en la
línia aèria que uneix l'aeroport de Menorca amb l'aeroport de
València. Es demana la relació dels vols que es van produir
amb origen a Maó i destinació a València efectuats entre gener
i abril de 2021, indicant la data i l'hora del vol. De la mateixa
manera es demana la relació dels vols que es van produir amb
origen a València i destinació a Maó efectuats entre gener i
abril de 2021, indicant la data i l'hora del vol.

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 4765/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre
Menorca i València entre gener i abril de 2022.

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

El conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern va afirmar
en la sessió del Ple del Parlament del passat 24 de maig que
entre gener i abril de 2022 es van programar 232 vols en la
línia aèria que uneix l'aeroport de Menorca amb l'aeroport de
València. Es demana la relació dels vols que es van produir
amb origen a Maó i destinació a València efectuats entre gener
i abril de 2021, indicant la data i l'hora del vol. De la mateixa
manera es demana la relació dels vols que es van produir amb
origen a València i destinació a Maó efectuats entre gener i
abril de 2021, indicant la data i l'hora del vol.

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 4767/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de
Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de
salut (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.

Coneix la Conselleria de Salut quines són les condicions
urbanístiques, d'edificabilitat i capacitat de la parcel·la del
Canal Salat de Ciutadella on ha previst l'ampliació de l'actual
centre de salut?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 4768/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de
Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de
salut (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.

Ha demanat la Conselleria de Salut a l'Ajuntament de
Ciutadella informació sobre la qualificació urbanística,
l'edificabilitat i la capacitat que autoritza avui el Pla General
d'Ordenació Urbana a la parcel·la del Canal Salat on ha previst
l'ampliació de l'actual centre de salut?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 4769/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de
Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de
salut (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.

Considera la Conselleria de Salut que la parcel·la on està
ubicat l'actual centre de salut Canal Salat de Ciutadella permet
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l'ampliació que ha anunciat, la instal·lació i l'eficaç
funcionament de nous serveis, i també l'estacionament de
vehicles per al personal i els usuaris?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 4770/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació d'un TAC al centre de salut de Canal Salat.

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.

Té capacitat l'actual parcel·la del centre de salut Canal Salat
per a la instal·lació i la posada en marxa d'un TAC?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 4771/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terrenys qualificats com a equipament per a ús sanitari al
Pla General d'Ordenació Urbana per acollir el segon centre
de salut a Ciutadella.

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.

Ha demanat la Conselleria de Salut a l'Ajuntament de
Ciutadella quins terrenys estan qualificats com a equipament
per a ús sanitari al Pla General d'Ordenació Urbana per acollir
el segon centre de salut?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 4772/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla funcional per al centre de salut Canal Salat de
Ciutadella.

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

Quan tindrà redactat la Conselleria de Salut el pla funcional
per al centre de salut Canal Salat de Ciutadella?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 4773/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
petició de SIMEBAL en la qual es rebutja l'ampliació del
centre de salut Canal Salat.

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.

Té en compte la Conselleria de Salut la petició formulada
pel SIMEBAL que rebutja l'ampliació del centre de salut Canal
Salat i demana la construcció d'un segon centre a Ciutadella?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 4774/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi sobre la situació actual dels escorxadors de les Illes
Balears.

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.

Ha redactat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació un estudi sobre la situació actual dels escorxadors
de les Illes Balears per definir les inversions necessàries a les
seves infraestructures per adaptar-les en termes d'eficiència i
compliment de normatives ambientals i de benestar animal?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 4775/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocols de col·laboració per al desenvolupament i
l'execució de projectes de millora i adequació dels
escorxadors.

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 a quins escorxadors de les Illes Balears ha previst la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació signar protocols
de col·laboració per al desenvolupament i l'execució de
projectes de millora i adequació?
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Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 4776/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de millora i adequació dels escorxadors.

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.

A quins escorxadors de les Illes Balears ha previst la
Conselleria d'Agricultura dedicar recursos per a la seva millora
i adequació?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 4777/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats i anualitats de les partides que es destinen als
escorxadors de les Illes Balears per a la seva millora i
adequació.

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.

Pot especificar la Conselleria d'Agricultura les quantitats i
anualitats de les partides que destina als escorxadors de les Illes
Balears per a la seva millora i adequació?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 4778/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escorxadors que s'han convertit en instal·lacions de
referència.

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.

Quins són els escorxadors de les Illes Balears que, segons
la Conselleria d'Agricultura, s'han de convertir en instal3lacions
de referència?

Palma, a 26 de maig de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 4780/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim
(I).

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.

Quines gestions i accions ha fet el Govern davant les
institucions europees davant la possibilitat d'encariment del
transport aeri i marítim per la imposició de nous tributs, taxa
verda o pagament de drets per emissió de carboni?

Palma, a 26 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 4781/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim
(II).

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.

Quines gestions i accions ha fet el Govern davant el Govern
de l'Estat davant la possibilitat d'encariment del transport aeri
i marítim per la imposició de nous tributs, taxa verda o
pagament de drets per emissió de carboni?

Palma, a 26 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 4782/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim
(III).

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 informes, al·legacions o memoràndums ha presentat
el Govern davant les institucions europees i l'Estat davant la
possibilitat d'encariment del transport aeri i marítim per la
imposició de nous tributs, taxa verda o pagament de drets per
emissió de carboni?

Palma, a 26 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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Z)
RGE núm. 4783/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible encariment del transport aeri i marítim
(IV).

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.

Ha calculat el Govern quant s'encaririen els bitllets d'avió
i de vaixell per la imposició de nous tributs, taxa verda o
pagament de drets per emissió de carboni?

Palma, a 26 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 4798/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats
laborals i arribar a la plena ocupació" (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.

El Govern destinarà 618,9 milions d'euros a "generar més
oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació". 

Quin és l'origen d'aquests 618,9 milions d'euros?

Palma, a 27 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 4799/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats
laborals i arribar a la plena ocupació" (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.

El Govern destinarà 618,9 milions d'euros a "generar més
oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació". 

Quina quantitat correspon a cada any?

Palma, a 27 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm. 4800/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats
laborals i arribar a la plena ocupació" (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.

El Govern destinarà 618,9 milions d'euros a "generar més
oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació". 

Com s'invertiran cada any aquests doblers? En quins
projectes i actuacions, i quina quantitat correspon a cada un
d'ells?

Palma, a 27 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm. 4801/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats
laborals i arribar a la plena ocupació" (4).

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

El Govern destinarà 618,9 milions d'euros a "generar més
oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació". 

Els 270 milions per a formació inclosos en aquests 618
milions d'euros, en què s'invertiran i quines actuacions
comporten cada any?

Palma, a 27 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AE)
RGE núm. 4802/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats
laborals i arribar a la plena ocupació" (5).

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

El Govern destinarà 618,9 milions d'euros a "generar més
oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació". 

Els 270 milions per a formació inclosos en aquests 618
milions d'euros inclouen la construcció dels centres de formació
programats per la conselleria, Nàutica Palma, Nàutica Alcúdia,
Hostaleria Alcúdia, Hostaleria Ciutadella i centre per a la
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formació per a professionals en actiu de Calvià? En cas
afirmatiu, quin és el calendari d'execució i obertura previst?
Quin import correspon a cada centre formatiu?

Palma, a 27 de maig de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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 1 de juny de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4815/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tancament de llits hospitalaris per manca de professionals
d'infermeria al Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera, garanteix el Govern que el Servei de Salut
disposa de la ràtio de cobertura necessària de professionals
d'infermeria per a l'atenció hospitalària a la temporada d'estiu?

Palma, a 30 de maig de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 4851/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a rebaixes comercials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

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

Sra. Presidenta, en tema de rebaixes comercials, fins quan
pensa el seu govern continuar permetent la posició de domini
dels grans operadors damunt el petit i mitjà comerç?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4852/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a preu de l'habitatge.

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, creu que és possible tenir un projecte de vida
quan el preu de l'habitatge ha pujat a les Illes Balears un 45%,
mentre que els salaris ho han fet un 7%?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 4853/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
celebració del Ple del Consell de les Comunitats balears a
l'exterior.

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, després del seu viatge a San Pedro
(Argentina) quines són les seves conclusions sobre la situació
actual de l'emigració balear?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 4855/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació
dels recursos sanitaris per a Formentera.

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.
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Sra. Presidenta, després de les actuacions programades i
executades a Formentera, quina és la planificació dels recursos
sanitaris per a Formentera per als pròxims dos anys?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

F)
RGE núm. 4856/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció
telefònica als usuaris de l'Ibsalut.

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

Per què l'Ibsalut no garanteix ser atès per una persona a tots
els usuaris del servei d'atenció telefònica?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 4857/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a excepció de l'anomenat "impost verd" en el transport
aeri.

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, quines gestions ha fet el Govern
per excepcionar l'anomenat "impost verd" que grava el
combustible del transport aeri?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 4858/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
arribada de creuers a Ciutadella.

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

Com pensa el Govern solucionar l'arribada de creuers a
Ciutadella?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 4859/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a la llei turística.

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 Turisme, pot assegurar a dia d'avui que la
seva llei turística compta amb el suport de tots els membres del
Govern?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

J)
RGE núm. 4860/22, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervencions de traumatologia a l'Hospital de Son Llàtzer.

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 de Salut, per quin motiu les intervencions
de traumatologia de l'Hospital de Son Llàtzer estan aturades?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

K)
RGE núm. 4861/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
reduir el dèficit de funcionaris per manca d'habitatges.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, té previst el Govern
dur a terme alguna actuació per reduir el dèficit de funcionaris
a la nostra comunitat autònoma degut a la manca d'habitatge
assequibles?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons



BOPIB núm. 158 - 3 de juny de 2022 8993

L)
RGE núm. 4862/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
del 25% de llengua castellana a les aules de les Illes Balears.

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

Sr. Conseller d'Educació, pensa garantir l'aplicació d'un
25% de llengua castellana a les aules, com estableixen les
darreres decisions judicials?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 4863/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments de fecals en el torrent de Sa Llavanera.

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.

Pensa el Govern assumir alguna responsabilitat pels
vessaments fecals en el torrent de Sa Llavanera?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 4864/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de salut de qualitat.

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 de Salut, considera que ha fet tot el possible
per tal que les Illes Balears comptin amb servei de salut de
qualitat

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 4865/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
abast real de la recuperació econòmica per a les famílies i
els autònoms de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, creu que la recuperació econòmica, de què
presumeix tant el seu govern, s'està notant a les butxaques de
les famílies i dels autònoms de les Illes Balears?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

P)
RGE núm. 4866/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures sobre
l'escalada de preus.

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 dels efectes de les
mesures aprovades pel seu govern i les del Sr. Sánchez sobre
l'escalada de preus?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 4869/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
acreditació del català per poder treballar a l'administració
pública.

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, per què exigeix acreditar el coneixement del
català per poder treballar a l'administració pública?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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R)
RGE núm. 4870/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a possible falsificació de document públic per part
del director general de la Conselleria de Transició
Energètica.

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. Yllanes, és cert que un director general de la seva
conselleria ha falsificat un document públic per evitar sancions
a empreses afins al govern d'Armengol?

Palma, a 1 de juny de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

S)
RGE núm. 4871/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de circularitat a l'administració pública.

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, quina és l'estratègia de circularitat que
aplicarà el Govern respecte de l'administració pública?

Palma, a 1 de juny de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.12. PREGUNTA D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit la pregunta d'iniciativa
ciutadana següent.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4738/22, del Sr. David Montoro González,

relativa a Síndic de Greuges.

D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la

cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o una diputada
de la cambra.

La institució del Síndic de Greuges té com a objectiu bàsic
la defensa dels drets i els deures fonamentals, així com la
supervisió i la investigació de les activitats de l'Administració
de la comunitat autònoma d'acord amb el que preveuen l'article
51 de l'Estatut d'Autonomia i la Llei 1/1993, de 10 de març, del
Síndic de Greuges.

Tot i que la disposició final primera de la Llei 1/1993
manava que en el termini d'un any des de la seva entrada en
vigor el Parlament iniciés els tràmits per nomenar el primer
Síndic de Greuges encara no s'ha designat ningú per ocupar
aquest càrrec. Per tant aquesta llei no s'està complint per part
del Parlament i l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Aquest retard o l'incompliment voluntari està
provocant una privació dels drets reconeguts a la Llei 1/1993
i a l'article 53.2.1 del Reglament del Parlament.

Segons l'acord de governabilitat per a aquesta legislatura
(2019-2023), i especialment a l'article 164, es basa en la
millora d'aquesta de la llei que regula la Sindicatura de Greuges
i garantir el seu nomenament. Actualment no ha estat
modificada la llei ni s'ha fet cap nomenament.

Teniu previst complir l'article 161 de l'acord de
governabilitat en aquesta legislatura?

En què consisteix aquesta modificació de la Llei 1/1993, del
Síndic de Greuges?

Quan té previst modificar la Llei 1/1993 segons l'article 161
de l'acord de governabilitat en aquesta legislatura?

En cas que no estigui previst o no ho pugui fer aquesta
legislatura, per quins motius no s'està complint l'article 161 de
l'acord de governabilitat?

Quan té previst nomenar el primer Síndic de Greuges
segons la Llei 1/19993?

Per quins motius no tenim un Síndic de Greuges actualment
segons la disposició final primera de la Llei 1/1993 manava,
que en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor el
Parlament iniciés els tràmits per nomenar el primer Síndic de
Greuges?

Voleu solucionar la situació del Síndic de Greuges?

Podeu citar totes les accions que s'han fet aquesta
legislatura per solucionar la situació del Síndic de Greuges?

Sant Josep de Sa Talaia, 25 de maig de 2022
David Montoro González



BOPIB núm. 158 - 3 de juny de 2022 8995

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4804/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a esbucament de la piscina il·legal de
Pedro J. Ramírez (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: fets d'especial actualitat.

Després de dues dècades de recorregut judicial el Tribunal
Suprem ha posat punt final a la polèmica i il·legal piscina que
el periodista Pedro J. Ramírez ha mantingut en uns terrenys de
350 metres quadrats situats en domini públic marítim terrestre
a la coneguda com a Costa dels Pins, a Mallorca. En concret,
l'Alt Tribunal no ha admès el recurs presentat formalment per
Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de la Prada (fill de Pedro J.), en
contra de la sentència de l'Audiència Nacional que anul·lava les
ordres del Ministeri de Medi Ambient de 2014 i 2016 que
permetien l'ocupació. Les dues resolucions ampliaven la
concessió que es va donar inicialment l'any 2001 i que com
constata la sentència de l'Audiència no disposaven de suficient
justificació sobre per quins motius es permetien aquestes
activitats. De fet, la legislació marca que només es permetin en
domini públic usos que no puguin tenir una altra ubicació
possible i el Govern espanyol no va justificar aquest extrem.

Ara, més de vint anys després queda demostrada
jurídicament la connivència del periodista amb el govern
espanyol, presidit aleshores pel PP. De fet, cal recordar que les
Noves Generacions del PP van instar els militants a acudir des
d'altres punts de la península a les Illes Balears per
manifestar-se en "defensa de la llibertat". Ho van fer el mateix
dia que una quinzena d'entitats i partits polítics (entre elles el
PSM) havien convocat una altra marxa sota el lema "La costa
és de tots". A la marxa en suport a Pedro J. Ramírez hi havia,
entre d'altres, Jaume Matas, president del PP a les Illes Balears,
i que poc temps després es convertiria en ministre de Medi
Ambient.

Sense cobertura legal, queda palès que la zona ha de ser
retornada al seu estat original. Una recuperació que ha d'afectar
els espais ocupats per la piscina, l'embarcador i la terrassa. Tal
com indicava la sentència de l'Audiència Nacional espanyola,
el desmantellament és "l'única forma en la qual queda garantit
el gaudi del domini públic marítim terrestre per a totes les
persones i per a tots els usos comuns i concordes amb la

naturalesa del tal domini envaït, com ara passejar, estar,
banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, encallar i pescar".

A més, l'article 147 del RGC diu que quan s'extingeix una
concessió, l'AGE "decidirà sobre el manteniment de les obres
i instal·lacions o el seu aixecament i retirada del domini públic
i de la seva zona de servitud de protecció per l'interessat i les
seves expenses. Aquesta decisió s'adoptarà d'ofici a instància
d'aquell, a partir del moment anterior al venciment que es
determina a l'apartat següent en cas d'extinció normal per
compliment del termini, i en els altres supòsits d'extinció en el
moment de la resolució del corresponent expedient (article 72.1
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol)".

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta l'Administració
General de l'Estat a adoptar acord pel qual es procedeixi a
l'aixecament i retirada de la piscina, terrassa i amarrador,
d'acord amb el que es preveu a l'article 147 del RGC, atorgant
un termini màxim de tres mesos perquè el titular retiri les obres,
restitueixi els espais afectats i es faci càrrec de les despeses.

Palma, a 27 de maig de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 4811/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a la no-afecció al
transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda
o impost al querosè.

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 Ple.

L’Acord de París sobre el canvi climàtic de 12 de desembre
de 2015 constitueix el primer acord vinculant mundial sobre el
clima. Així, la Comissió Europea el desembre de 2019 va
presentar el Pacte Verd Europeu, una iniciativa que pretén
convertir la Unió Europea en una economia en la qual no hi
haurà emissions netes de gasos d’efecte hivernacle l’any 2050.
La Comissió reconeix el paper clau de la fiscalitat en la
transició energètica per un creixement més sostenible. El juny
2021 la Comissió va anunciar una proposta de reforma de la
Directiva sobre fiscalitat de l’energia (Directiva 2003/96/CE
del Consell de 27 d’octubre de 2003 per la qual es reestructura
el règim comunitari d’imposició dels productes energètics i de
l’electricitat), concretament, una modificació de les exempcions
fiscals actuals, en particular, pels combustibles del transport
aeri i marítim i gravar per primer pic el querosè, combustible
utilitzat pels avions.

També la Comissió el 14 de juliol de 2021 dins el paquet
denominat “Objectiu 55” va proposar modificacions a la
Directiva relativa al règim pel comerç de drets d’emissió de
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gasos d’efecte hivernacle (RCDE UE2003/87/CE). Així la
Comissió proposà eliminar gradualment l’assignació gratuïta de
drets d’emissió a l’aviació que passà a estar regulat pel
mecanisme d’ajustament en frontera per carboni.

El Parlament Europeu es troba tramitant accions que amb
tota probabilitat acabarà suposant el que s’ha anat anomenant
col·loquialment en un tribut al transport aeri tot encarint el preu
dels bitllets, un encariment que pot suposar un increment del
preu dels bitllets tant interinsulars com amb Europa d’un 50%
aproximadament.

El Govern de l’Estat, al seu Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, ja va plantejar l’aprovació d’un
impost específic als bitllets d’avions per desincentivar la
mobilitat aèria i per apostar per mitjans de transport més
sostenibles, una proposta que també s’ha inclòs al Llibre blanc
elaborat pel Comitè d’Experts per a la reforma del sistema
tributari.

Aquestes mesures podrien afectar greument la lliure
circulació dels ciutadans dels territoris insulars que no tenen
alternatives de transport més netes energèticament i
ambientalment al que suposa el transport aeri i marítim, que
també estaria afectat per la nova tributació; mesures que també
afectarien greument el turisme incrementant de manera molt
accentuada el preu dels paquets turístics. Així, resulta evident
que els territoris insulars haurien de tenir un tractament
específic en l’aplicació d’aquestes mesures havent d’estar
exonerats ateses les seves circumstàncies específiques. Això és
especialment important si es té en compte que amb el règim
actual aquest nou cost del transport no s’inclouria dins el 75%
del descompte per a residents.

L’article 138 de la Constitució garanteix l’equilibri adequat
i just entre les diverses parts del territori espanyol atenent
assenyaladament a les circumstàncies del fet insular. I l’article
3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que els
poders públics garanteixen la realització efectiva de totes les
mesures necessàries per evitar que del fet diferencial de la
insularitat es puguin derivar desequilibris econòmics o de
qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre
totes les comunitats autònomes.

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 rebutja l’aprovació de
normes tributàries o de preus en relació amb el comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que provoquin un
increment del preu dels bitllets d’avió o de vaixell amb sortida
o arribada als territoris insulars de la Unió Europea.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar davant el Govern de l’Estat i davant les
institucions europees totes aquelles accions necessàries a fi i
efecte d’aconseguir que les Balears quedin exonerades en
relació amb els possibles drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle pels transports aeri i marítim o en relació amb
qualsevol nova tributació pel transport aeri i marítim.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fixar una posició davant les institucions de la Unió
Europea a fi i efecte d’aconseguir que les Balears quedin
exonerades en relació amb els possibles drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim o en
relació amb qualsevol nova tributació pel transport aeri i
marítim.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que, en cas que s’introdueixi una nova fiscalitat pel
transport aeri i marítim o de preus en relació amb el comerç de
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri
i marítim, es facin els canvis normatius oportuns perquè aquest
nou cost es pugui incloure dins el descompte de residents del
75%.

Palma, a 30 de maig de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4704/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a llibertat d'expressió, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

L’any 1966 el dictador Francisco Franco va designar Joan
Carles de Borbó com el seu successor com a cap d’Estat a títol
de Rei, càrrec que va assumir el 1975 després de jurar els
principis fonamentals del Movimiento (marc legal bàsic del
règim franquista). Tant en aquesta restauració monàrquica com
la successió, l’any 2014, en favor de Felip de Borbó no va
possibilitar a la ciutadania decidir directament entre monarquia
o república. No obstant això, la Constitució Espanyola preveu
tot un seguit de mecanismes que protegeixen la Corona i que
limiten la crítica de la qual pot ser objecte. De fet, aquesta marc
normatiu suposa una vulneració dels drets de les persones i més
en concret d’aquells que tenen a veure amb la crítica i la
protesta als poders públics, elements indispensables en una
societat democràtica.
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Així, durant els darrers anys, diferents tribunals espanyols
s’han pronunciat amb sentències condemnatòries que han
castigat persones per fer declaracions públiques de rebuig a la
Corona. Concretament, l’ordenament jurídic vigent contempla
els «Delictes contra la Corona», on s’especifiquen penes
privatives de llibertat a «qui calumniï o injuriï el rei o la reina
o qualsevol dels seus ascendents o descendents, la reina consort
o el consort de la reina, el regent o algun membre de la
regència”.

Aquesta sobreprotecció de la Corona topa frontalment amb
la legislació internacional, on el dret a la llibertat d’expressió
està categoritzat com a dret humà. Com a exemple, el Pacte
internacional de drets civils i polítics defineix la llibertat
d’expressió com la garantia de tot individu a la llibertat
d'opinió sense ser molestat a causa d'això, el dret d'investigar
i rebre informacions i opinions i el de difondre-les, sense
consideració de fronteres i per qualsevol mitjà d'expressió, o en
forma artística; així mateix, estableix el marc jurídic principal
per a la immensa majoria de les comunicacions relatives a la
llibertat d'expressió integrant que les possibles restriccions a
l’exercici del dret cal que estiguin previstes en una llei i
constitueixin mesures necessàries i proporcionades en una
societat democràtica. De la mateixa manera, l’article 10 del
Conveni europeu de drets humans assenyala:

1. Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret
comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de
comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi
ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de
fronteres. El present article no impedeix als estats de sotmetre
les empreses de radiodifusió, de cinema o de televisió a un
règim d’autorització prèvia.

2. L’exercici d’aquestes llibertats, que comporten deures i
responsabilitats, pot ser sotmès a determinades formalitats,
condicions, restriccions o sancions, previstes per la llei, que
constitueixin mesures necessàries, en una societat democràtica,
per a la seguretat nacional, la integritat territorial o la seguretat
pública, per a la defensa de l’ordre i per a la prevenció del
crim, la protecció de la salut o de la moral, la protecció de la
reputació o dels drets d’altri, per impedir la divulgació
d’informacions confidencials o per garantir l’autoritat i la
imparcialitat del poder judicial.

Precisament la vulneració d’aquests drets per part del
Govern espanyol ha donat peu a diferents sentències
condemnatòries a l’Estat espanyol per prioritzar la defensa i
protecció de la Corona en detriment de la llibertat d’expressió.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
revisar l’ordenament jurídic per tal que es proporcionin les
garanties efectives per al respecte del dret a la llibertat
d’expressió i d’informació. Aquesta revisió ha d'incloure la
modificació del Codi Penal espanyol, eliminant el delicte
d’injúries o manifestacions contra la Corona amb l’objectiu de
respectar els estàndards internacionals en matèria de drets
humans i reforçar el sistema de garanties que han de protegir la

llibertat d’expressió, el dret a la informació i el dret a la crítica
dels poders públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
emetre una disculpa pública per reparar a les persones, mitjans
i col·lectius que al llarg de les darreres dècades han vist limitat
i penalitzat el seu dret a la llibertat d’expressió, inclosos la
sàtira i la crítica política, a partir de sentències judicials
condemnatòries basades en el delicte d’injúries a la Corona.

Palma, a 24 de maig de 2022
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 4736/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de suport a les persones que pateixen la
malaltia celíaca i altres intoleràncies, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'implementar les mesures que es contemplen en aquesta
iniciativa el més aviat possible, el Grup Parlamentari Popular
sol·licita la seva tramitació per urgència a fi d'impulsar l'acció
de govern i que així les persones afectades se'n puguin
beneficiar el més aviat possible.

El Parlament de les Illes Balears el 2017 va aprovar una
proposició no de llei vers les intoleràncies alimentàries. Moltes
de les propostes i punts aprovats en aquest sentit necessiten a
dia d’avui encara més suport i increment d’esforços per part de
les institucions. És per aquest motiu que des del Grup Popular
tornem a dur aquesta proposició no de llei a la Comissió de
Salut.

S’entén per intolerància alimentària la incapacitat de
consumir determinats aliments o nutrients perquè ocasionen
efectes adversos a la salut de les persones.

Dins les intoleràncies alimentàries destaca la malaltia
celíaca (EC).

És un trastorn sistèmic de base autoimmune, causat per la
ingesta de gluten que afecta persones genèticament susceptibles
i que es caracteritza per presentar una gran varietat de
manifestacions clíniques (digestives o no), anticossos, genètica
específica per als haplotips HLA DQ2 i/o DQ8 i a més a més
atrofia de les vellositats intestinals.

Actualment es considera una de les malalties amb
predisposició genètica més freqüents en afectar 1 de cada 100
persones a Europa i Nord-Amèrica. A Espanya s’estima una
prevalença que oscil·la entre 1/71 per a la població infantil i
1/357 per a la població adulta.

La malaltia celíaca és la malaltia crònica intestinal més
freqüent. Tot i els avenços produïts en els darrers anys,
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continua sent una malaltia altament infradiagnosticada a causa
del desconeixement de la gran varietat de signes i símptomes
amb què pot presentar-se clínicament, que poden ser atípics i
fins i tot absents; de fet se la coneix com la “gran imitadora” o
la “malaltia de les múltiples cares”.

Aquesta malaltia pot generar absentisme escolar i laboral,
i suposar un alt cost sanitari sobretot en aquells casos en què
existeix un retard en el diagnòstic. Així mateix, els pacients que
la pateixen són considerats grups de risc d’altres malalties
considerades associades, ja que la seva associació es produeix
amb una freqüència superior a l’esperada, com: dermatitis
herpetiforme, diabetis mellitus tipus I, dèficit selectiu de IgA,
Síndrome de Down, malaltia hepàtica, malalties de tiroides i
altres intoleràncies, i altres complicacions com la presència de
tumors malignes.

L’únic tractament eficaç de la malaltia celíaca és una dieta
estricta sense gluten durant tota la vida. Per això, les
associacions de celíacs lluiten continuadament per aconseguir
que aquests pacients siguin diagnosticats i a més tinguin una
alimentació segura. Gràcies a les especificacions de
l'etiquetatge en els productes alimentaris, les persones afectades
poden tenir una seguretat que fa pocs anys era impensable.

És necessari potenciar les activitats d’educació per la salut
d’aquests pacients, els seus familiars, cuidadors i la societat en
general, tot i que la consciència social és cada vegada major
gràcies a la informació que existeix sobre aquesta malaltia i a
la commemoració de diferents trobades i simposis mèdics. A
això contribueix en gran manera la celebració del Dia Europeu
de la Malaltia Celíaca.

A més aquesta conscienciació social ha facilitat que cada
vegada siguin més els establiments que en la seva oferta
gastronòmica inclouen especialitats sense gluten. A més de la
celiaquia, existeixen avui en dia altres intoleràncies
alimentàries que dificulten l’alimentació adequada dels afectats,
i la seva qualitat de vida, i que requereixen també una
implicació i un tractament específic per part de les
administracions públiques. Les administracions tenen
l'obligació de continuar treballant perquè la situació de les
persones diagnosticades i no diagnosticades de la celiaquia i
altres intoleràncies alimentàries es normalitzi i puguin dur una
vida segura.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no ha realitzat les actuacions encomanades a
les diferents iniciatives parlamentàries que s’han debatut en el
Parlament de les Illes Balears en relació amb les malalties
relacionades amb les intoleràncies alimentàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les actuacions per facilitar la vida als malalts
de malaltia celíaca, i en concret:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les mesures de suport i
col·laboració amb les associacions de celíacs de les Illes

Balears i d’altres intoleràncies alimentàries específiques per
impulsar iniciatives i accions relacionades amb l'ajuda al
diagnòstic i la normalització dels aliments que aquests pacients
poden ingerir.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar campanyes específiques
d'informació i conscienciació, en col·laboració amb les
associacions, sobre la malaltia celíaca o la intolerància al
gluten, així com sobre la resta d’intoleràncies alimentàries; i a
actualitzar permanentment la llista d’aliments aptes per a
celíacs i, en el seu cas, altres intolerants, procurant que sigui
publicada per al seu accés general i gratuït.

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a adoptar totes les mesures fiscals, com ara un IVA súper
reduït i altres necessàries amb les quals s'aconsegueixi un
abaratiment dels aliments sense gluten o elaborats
específicament per a l’alimentació de persones amb aquesta o
altres intoleràncies, i la seva equiparació a la resta d’aliments;
així com establir diferents ajudes directes a persones que
pateixen la malaltia celíaca, independentment de la seva edat,
en funció del grup poblacional (famílies nombroses, persones
en atur o que rebin subsidi no contributiu, persones jubilades,
persones amb discapacitat, grups en risc d'exclusió social, etc). 

d) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir l’accessibilitat dels productes i els
aliments necessaris per a una dieta sense gluten o sense altres
elements causants d’intoleràncies específiques a tots els
establiments de venda d’alimentació, amb la major varietat i
facilitat possible, per garantir l’accés a una dieta saludable i
equilibrada als seus afectats.

e) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb les associacions de
persones celíaques perquè els establiments de restauració
incloguin a les seves cartes i menús aliments sense gluten i
igualment als centres escolars i sanitaris.

f) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure que els establiments de restauració s'identifiquin com
establiments amb cartes aptes per a celíacs i altres intoleràncies
digestives.

g) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears dins les seves
competències a analitzar la possibilitat de donar un tractament
especial assimilable al de les famílies nombroses a les famílies
amb qualque membre celíac o diagnosticat amb intoleràncies
alimentàries especifiques

h) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per mitjà del Servei de
Seguretat Alimentària per al compliment tant del reglament de
la UE sobre la declaració d’al·lèrgens en establiments com de
la Directiva UE 41/2009 sobre la composició i l'etiquetat dels
productes alimentaris per a persones celíaques; així com
potenciar la inspecció i el compliment de la normativa
aplicable.

i) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar potenciant la formació dels professionals sanitaris en
la intolerància al gluten i altres al·lèrgies alimentàries per
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afavorir el diagnòstic precoç de la malaltia i millorar la
coordinació entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària
millorant la informació des del Portal Web del Pacient.

j) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure tant la formació inicial dels
professionals de l’hostaleria, com la formació específica de
personal de restauració ja en actiu, en qüestions de celiaquia i
altres intoleràncies alimentàries.

k) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

- Unificar el protocol d'actualització periòdica que permeti
als professionals de la sanitat pública el diagnòstic precoç
de la celiaquia.
- Ampliar la formació dels professionals sanitaris en relació
amb la detecció i el diagnòstic de malalts celíacs.
- Posar en marxa una campanya de sensibilització del sector
hoteler i la restauració, per millorar l'atenció dels celíacs als
seus establiments.

l) El Parlament de les Illes Balears insta el Servicio
Nacional de Salud a elaborar un mapa epidemiològic dels
afectats per la intolerància al gluten, tal i com han sol·licitat les
associacions de malalts.

m) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat espanyol a crear un registre de pacients celíacs en
col·laboració amb les associacions que els representen i els
professionals sanitaris.

n) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir de manera obligatòria que als centres
públics (incloent-hi els sanitaris, educatius, socials, entre
d'altres) que comptin amb serveis de cafeteria o menjador,
ofereixin dietes sense gluten i que els treballadors disposin de
formació adequada.

Palma, a 25 de maig de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 4756/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista, Mixt, Popular, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Ciudadanos, relativa a
centre de control de trànsit aeri gestionat per ENAIRE,
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 Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista,
Mixt, Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Ciudadanos
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Existeixen des de fa alguns anys plans d'ampliació i/o
remodelació de l'Aeroport de Palma impulsats per AENA amb
un pressupost al voltant dels 200 milions d'euros. Però més
enllà d'aquests plans i de la seva consideració final com a

ampliació pura i dura, segons l'opinió de diferents col·lectius i
partits, o remodelació mitjançant millora de les condicions
d'accessibilitat, trànsit, comoditat per als passatgers i de les
condicions de treball per al personal de l'aeroport, segons
AENA, la veritat és que aquestes obres tenen com a
conseqüència una repercussió sobre el Centre de Control de
Trànsit Aeri (ACC), gestionat per ENAIRE. La instal·lació
actual està encaixonada entre edificis construïts a ampliacions
anteriors i les obres d'AENA l'afectaran necessàriament.
ENAIRE, l'empresa pública encarregada de la gestió de la
navegació aèria, té entre els seus plans la modernització dels
equips i les instal·lacions d'aquest centre, ja que els actuals no
cobreixen les necessitats operatives o no les cobriran en un
termini de temps més o menys breu. I per això ha anunciat
l'ampliació de l'ACC el passat 17 de maig amb un pressupost de
30 milions d'euros entre despeses d'instal·lacions i equips.

Si bé creiem necessària la modernització i millora de les
instal·lacions del centre, creiem que fer-se en el mateix lloc en
el qual es troba en l'actualitat, tal com ha plantejat ENAIRE, és
un error atès que creiem que les despeses de remodelació de
l'edifici actual, donada la seva antiguitat i el poc espai
disponible, pot suposar una despesa superior al de situar-lo en
un altre lloc. A més, l'ampliació de la zona aire de l'aeroport
ens fa tenir dubtes sobre la possibilitat real d'ampliar el centre.

L'edifici actual està envoltat per la zona aire de l'aeroport
esmentada i envolta totalment la torre de control, en una
configuració totalment anòmala que ja en aquest moment
provoca problemes de seguretat, control d'accessos i de falta
d'operativitat en general. Entenem que les futures obres
provocaran l'aïllament de l’ACC i de la torre de control (TWR)
dins el costat aire de l'aeroport.

Pel que fa a l'actualització dels nous equips, donades les
dimensions insuficients per albergar-los, no cabrien a l'edifici
actual i tenim dubtes sobre la capacitat del nou edifici projectat
en el mateix lloc per albergar-los. Aquesta mateixa
insuficiència d'espai donaria problemes per cobrir les noves
necessitats de formació, simulació i sala de contingència i
impossibilitaria la possibilitat de disposar d'un edifici
independent per a contingències, com marquen les
recomanacions de referència.

En matèria energètica, no veiem que les instal·lacions
puguin adequar-se a paràmetres suficients d'eficiència
energètica, que precisen d'una ampliació i reubicació de la
central elèctrica i el consegüent emmagatzematge de
combustibles.

En matèria laboral i de seguretat, segons manifesten els
mateixos treballadors de l'ACC, aquestes ampliacions
dificultaran els desplaçaments dels treballadors, tant d'ENAIRE
com de les restants empreses que presten els seus serveis a les
instal·lacions, l'augment dels temps de resposta davant
incidències a l’ACC i TWR que són ateses pels tècnics amb
disponibilitat localitzada, l'augment dels temps de resposta a
l'atenció d'incidències de les instal·lacions exteriors quan els
tècnics surten de l’ACC, una major complexitat per a l'accés de
tota mena de subministraments i retirada de residus, la dificultat
a l'accés en cas d'emergència, la qual cosa pot suposar un retard
inassumible per assistir béns i/o persones en cas d'accident de
qualsevol tipus, o afectacions al pla d'autoprotecció i dificultat
en cas d'evacuació.
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En realitat, no hi ha cap necessitat tècnica perquè el Centre
de Control se situï en el mateix espai aeroportuari. Tindria més
sentit separar tant l’ACC com la torre de control (TWR),
situant aquesta darrera en un altre lloc de l'aeroport amb
instal·lacions més adequades als requeriments del model actual
de gestió aeroportuària. El Centre de Control podria
traslladar-se a un altre lloc i en aquest sentit podria utilitzar-se
la zona ja construïda de Son Bonet, oferta per AENA, una cosa
per cert ja contemplada en el seu pla director fa més de vint
anys. A més, disposar de més espai podria atendre alguns dels
objectius contemplats en el Pla mestre europeu per a la gestió
del trànsit aeri (ATM, Air Traffic Management), i especialment
aquells que tinguin a veure amb la millora de la seva
sostenibilitat, en ser aquest un dels sectors econòmics més
contaminants.

Per tot això, els grups parlamentaris signants sol·liciten el
següent

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a paralitzar el projecte
actual d'ampliació de l'ACC de Palma en el mateix
emplaçament i realitzar un estudi de costos, beneficis, riscos
associats, idoneïtat de la ubicació, valor afegit i cost
d'oportunitat a curt, mitjà i llarg termini per part d'una empresa
externa i independent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a considerar la
possibilitat de situar el projecte d'ampliació fora de les
instal·lacions aeroportuàries, com puguin ser les instal·lacions
de Son Bonet, per garantir la prestació del servei a i per les
Illes Balears amb la suficient projecció i garanties de viabilitat
present i futura.

Palma, a 25 de maig de 2022
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Josep Ferrà i Terrassa
Damià Borràs i Barber
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Pilar Costa i Serra
Antonio Jesús Sanz i Igual
Antonio Costa i Costa
Josep Melià i Ques
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 4762/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a una reforma de la Constitució que elimini la
referència a "nacionalitat i regions" a la Constitució
Espanyola, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

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

La redacció de l'article segon de la Constitució va ser una
solució de compromís durant un temps de la Transició en el
qual sotjaven forces de la reacció, aquells que intentaven
impedir el progrés democràtic i els que esperaven veure
fracassar el procés constituent per poder introduir les seves
reivindicacions particulars. Entre ells hi havia determinats
grups separatistes, les demandes dels quals incloïen la de poder
fracturar la sobirania nacional a fi de formar els seus propis
estats. Afortunadament no va ser el cas, tenint en compte la
solució de compromís aconseguida, basada en la idea de
l'autonomia de "nacionalitats i regions", finalment configurades
com a comunitats autònomes.

Malgrat que la redacció del precepte accepta l'existència
inequívoca de la nació espanyola, deixa la porta oberta a una
injusta interpretació del concepte de nacionalitat, més enllà del
degut reconeixement a la diversitat, per justificar sobiranies
inexistents i la ruptura de la unitat d'Espanya i l'ordre
constitucional. Una vegada constituïdes totes les comunitats
autònomes, no hi ha necessitat de referir-se a cap suposat
subjecte polític que coexisteixi amb la nació espanyola. Per
aquesta raó, totes les comunitats autònomes haurien de ser
reconegudes a la Constitució en peu d'igualtat.

Hem de recordar que es tracta d'una redacció donada en un
moment de gran incertesa on encara no se sabia com
s'articularia l'organització territorial de l'Estat. La Constitució
contempla la creació de les comunitats autònomes com una
cosa de caràcter dispositiu, de manera que en aquells dies no es
podia saber amb seguretat que el mapa autonòmic es tancaria
abastant la totalitat del territori nacional.

És evident que aquest model, operatiu en aquells dies, s'ha
vist desbordat pels esdeveniments i la falta de lleialtat dels
actors nacionalistes. Nombrosos han estat els desafiaments a
l'Estat i al principi de la indissoluble unitat de la nació
espanyola. Barreres a l'estudi en castellà, barreres en matèria
administrativa, discriminacions polítiques o reptes al Govern
central per intentar realitzar secessions il·legals de part del
territori espanyol. Davant aquesta situació no podem permetre
que es continuï abusant d'un instrument ideat per aconseguir el
consens. En el seu lloc, és necessari redefinir-lo i adaptar-lo a
la situació actual, per vindicar el fet que els drets i les llibertats
dels espanyols provenen de la mateixa idea d'unitat de la nació.
Espanya és la garantia de la continuïtat d'aquests drets, la
garantia del manteniment d'una democràcia liberal, enfront dels
intents per imposar concepcions populistes o cabdillistes, sense
els adequats frens i contrapesos.

Les reformes constitucionals no han de ser un element
estrany en la nostra vida política; l'exemple està molt a la vora:
països com Portugal, Alemanya o França han reformat les seves
constitucions amb la finalitat d'insuflar-los aire fresc i
adaptar-les a la realitat de les circumstàncies actuals. És el que
hauríem de fer amb la nostra Carta Magna. Hi ha reformes
pendents, tal com Ciudadanos porta temps defensant, per
adaptar-la als nous temps i blindar els seus valors i principis
fundacionals. Una d'aquestes reformes, que no és l'única, és
aquesta que avui registram.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciudadanos presenta
la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, conformement amb els articles 166 i 87 de la Constitució,
impulsi un projecte de reforma de la Constitució que atengui,
en particular, als següents principis:

a) Eliminar la distinció entre “nacionalitats i regions” de
l'article segon de la CE, que ha donat peu a considerar que hi
ha territoris de primera i de segona al nostre país.

b) Canviar la seva redacció per una altra que blindi la
igualtat entre espanyols, amb el següent tenor: “La Constitució
es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola,
nació de ciutadans lliures i iguals, pàtria comuna i indivisible
de tots els espanyols integrada per 17 comunitats autònomes i
dues ciutats autònomes, i garanteix la solidaritat entre totes
elles”.

Palma, a 25 de maig de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4687/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal de donar
compliment al punt 7 de la Moció RGE núm. 11610/21.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre comptes del punt 7 de la moció esmentada, relativa a
política general del Govern en matèria d'emergències, i acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4758/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, E Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relatiu a solAlicitud de compareixença d'un representant de
l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes
Balears i Càritas Illes Balears, sobre la situació de
sensellarisme a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordin  la compareixença d'un representant de
l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears
i Càritas Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 4714/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 
1 de juny de 2022, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada pel 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, per la pregunta RGE núm.
4815/22, relativa a tancament de llits hospitalaris per manca de
professionals d'infermeria al Servei de Salut de les Illes
Balears.

Palma, a 25 de maig de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Admissió del Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de

modificació de la Llei 17/2003, de 26 de novembre, de règim
jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del
servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa (RGE
núm. 4737/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, havent estat publicat en el BOIB núm.65, de
19 de maig de 2022, el Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 17/2003, de 26 de novembre, de règim
jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=38
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Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del servei de
taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, acorda,
conformement amb els articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears i 157 del Reglament de la cambra, de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 2919/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4763/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda que,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, la
proposició no de llei esmentada, relativa a solució a la manca
d'especialistes i a l'exclusió del programa de cribratge de càncer
de còlon de Menorca, sigui tramitada per aquest procediment.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 4364/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4784/22,
presentat pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, i accepta la retirada de
l'escrit esmentat, relatiu a tramitació de preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura per a les preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita RGE núm. 2710 i 2711/22.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

264/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4791/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la consellera
de Salut i Consum, sobre actuacions en relació amb la sisena

onada de COVID, la gestió de les baixes laborals i el grau de
vacunació.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 448/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4805/22,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
certificat COVID en català als avions.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 3430/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4812/22,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a defensa de la caça i l'autogovern de les Illes Balears,
sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Sol·licitud de període extraordinari de sessions des de la

finalització de l'actual període fins al 31 de juliol i de l'1 al
7 de setembre de 2022, ambdós inclosos per tal de continuar
amb la tramitació dels projectes de llei RGE núm. 1366/22,
14371/21, 2804/22, 4786/22,  2787/22 i  9509/21; i de les
proposicions de llei RGE núm. 4156/22 i 7380/21 (escrits
RGE núm. 4816, 4823 i 4876/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2022, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit els escrits
esmentats, presentats per 13 diputats i diputades de la cambra,
adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca
i Unidas Podemos, mitjançant el qual se sol·licita l'habilitació
d'un període extraordinari de sessions des de la finalització de
l'actual període fins al 31 de juliol i de l'1 al 7 de setembre
de 2022, ambdós inclosos, per tal de procedir a la tramitació
de les iniciatives que es relacionen a continuació, i acorda de
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sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la inclusió
de l'adopció d'acord sobre aquest assumpte a l'ordre del dia
d'una sessió plenària abans que finalitzi el present període de
sessions:
• Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d’arxius i gestió

documental de les Illes Balears.
• Proposició de llei RGE núm. 4156/22, presentada pel

Consell Insular de Menorca, de Reserva de Biosfera.
• Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de

joventut de les Illes Balears.
• Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la

tecnologia i la innovació.
• Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup

Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans.

• Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per
a infants i joves de les Illes Balears.

• Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de
procediment de les activitats subjectes a autorització
ambiental integrada.

• Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Vint-i-unena pròrroga de la Declaració de l’existència

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 1 de juny de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-unena pròrroga de la Declaració de l’existència de
les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

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

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que poden impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament, com la restricció de la mobilitat en
determinats casos i circumstàncies derivades de la COVID-19,
i, en conseqüència, que en són d’aplicació les mesures
excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aquest acord, que constitueix la vint-i-unena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 16 de juny de 2022.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Josep David Gilabert i Lahosa com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 

Atès que:

El Sr. Josep David Gilabert i Lahosa amb DNI
núm.****1886F, fou nomenat com a personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per
Resolució de la Presidència de dia 11 de juliol de 2019.

El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, ha presentat una sol·licitud de
cessament del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa, com a
personal eventual del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4829/2022 de 30 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.

Resolució

1.El cessament del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa, amb DNI
núm. .****1886F com a personal eventual adscrit al grup
parlamentari Més per Mallorca, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 de maig de 2022.

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

3.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a. Directament 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 del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-144.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-155.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-134.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-149.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-122.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
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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.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Palma, 31 de maig de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Joan Albert Pons i Bagur com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca del Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE
núm.44829/2022, de 30 de maig de 2022, sol·licita el
nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm.****1732K com a personal eventual adscrit funcionalment
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca que ocuparà una plaça
de la modalitat B, amb efectes econòmics i administratius de
dia 1 de juny de 2022 i amb unes retribucions de 41.582,66€
anuals.

El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort declara que el Sr. Joan
Albert Pons i Bagur realitzarà funcions de personal eventual i
la seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat
i feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

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 aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm.****1732K, com a personal eventual adscrit
funcionalment al grup parlamentari Més per Mallorca, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 1 de juny de
2022 i amb unes retribucions de 41.582,66€ anuals, que es
corresponen a la modalitat B.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:

a. Directament 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 del dia següent de la publicació de la
resolució.

b. El 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 hagi resolució expressa.

c. 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.

Palma, 31 de maig de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	Acord de recaptar la compareixença de la directora de l'Advocacia de la comunitat autònoma, sobre la nota jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte de proposició de llei de la reserva de la biosfera de Menorca ( RGE núm. 3548/22).
	Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 5413/21.
	Acord de recaptar la compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori sobre l'autorització d'establiments expenedors de menjars i begudes al domini públic marítimoterrestre ( RGE núm. 3451/22).
	Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.
	Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 4357 i 4371/22.



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 4790/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mancances a l'estació intermodal de Palma, derivada de la Interpellació RGE núm. 4148/22.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 4695/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves promocions per a policies locals.
	RGE núm. 4696/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any 2015.
	RGE núm. 4697/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any 2020.
	RGE núm. 4698/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de policies locals a les Illes Balears a 31 de desembre de l'any 2021.
	RGE núm. 4699/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre total de policies locals a les Illes Balears a finals de 2022.
	RGE núm. 4710/22, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a augment de plantilla als centres educatius.
	RGE núm. 4759/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc durant 2021.
	RGE núm. 4760/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingrés obtingut de Ports de les Illes Balears per cadascuna de les estades de vaixells al port de Son Blanc l'abril de 2022.
	RGE núm. 4764/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre Menorca i València entre gener i abril de 2021.
	RGE núm. 4765/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de vols entre Menorca i València entre gener i abril de 2022.
	RGE núm. 4767/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de salut (1).
	RGE núm. 4768/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de salut (2).
	RGE núm. 4769/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions urbanístiques de la parcel·la del Canal Salat de Ciutadella on s'ha previst l'ampliació de l'actual centre de salut (3).
	RGE núm. 4770/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació d'un TAC al centre de salut de Canal Salat.
	RGE núm. 4771/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terrenys qualificats com a equipament per a ús sanitari al Pla General d'Ordenació Urbana per acollir el segon centre de salut a Ciutadella.
	RGE núm. 4772/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla funcional per al centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	RGE núm. 4773/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petició de SIMEBAL en la qual es rebutja l'ampliació del centre de salut Canal Salat.
	RGE núm. 4774/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi sobre la situació actual dels escorxadors de les Illes Balears.
	RGE núm. 4775/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de col·laboració per al desenvolupament i l'execució de projectes de millora i adequació dels escorxadors.
	RGE núm. 4776/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de millora i adequació dels escorxadors.
	RGE núm. 4777/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats i anualitats de les partides que es destinen als escorxadors de les Illes Balears per a la seva millora i adequació.
	RGE núm. 4778/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escorxadors que s'han convertit en instal·lacions de referència.
	RGE núm. 4780/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (I).
	RGE núm. 4781/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (II).
	RGE núm. 4782/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (III).
	RGE núm. 4783/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possible encariment del transport aeri i marítim (IV).
	RGE núm. 4798/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació" (1).
	RGE núm. 4799/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació" (2).
	RGE núm. 4800/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació" (3).
	RGE núm. 4801/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació" (4).
	RGE núm. 4802/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 618,9 milions d'euros per "generar més oportunitats laborals i arribar a la plena ocupació" (5).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 4815/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tancament de llits hospitalaris per manca de professionals d'infermeria al Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 4851/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a rebaixes comercials.
	RGE núm. 4852/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a preu de l'habitatge.
	RGE núm. 4853/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a celebració del Ple del Consell de les Comunitats balears a l'exterior.
	RGE núm. 4855/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació dels recursos sanitaris per a Formentera.
	RGE núm. 4856/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció telefònica als usuaris de l'Ibsalut.
	RGE núm. 4857/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a excepció de l'anomenat "impost verd" en el transport aeri.
	RGE núm. 4858/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers a Ciutadella.
	RGE núm. 4859/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la llei turística.
	RGE núm. 4860/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervencions de traumatologia a l'Hospital de Son Llàtzer.
	RGE núm. 4861/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per reduir el dèficit de funcionaris per manca d'habitatges.
	RGE núm. 4862/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del 25% de llengua castellana a les aules de les Illes Balears.
	RGE núm. 4863/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments de fecals en el torrent de Sa Llavanera.
	RGE núm. 4864/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut de qualitat.
	RGE núm. 4865/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a abast real de la recuperació econòmica per a les famílies i els autònoms de les Illes Balears.
	RGE núm. 4866/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures sobre l'escalada de preus.
	RGE núm. 4869/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acreditació del català per poder treballar a l'administració pública.
	RGE núm. 4870/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a possible falsificació de document públic per part del director general de la Conselleria de Transició Energètica.
	RGE núm. 4871/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia de circularitat a l'administració pública.

	3.12. PREGUNTA D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 4738/22, del Sr. David Montoro González, relativa a Síndic de Greuges.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 4804/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a esbucament de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4811/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a la no-afecció al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda o impost al querosè.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4704/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a llibertat d'expressió, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4736/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport a les persones que pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4756/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista, Mixt, Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Ciudadanos, relativa a centre de control de trànsit aeri gestionat per ENAIRE, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 4762/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a una reforma de la Constitució que elimini la referència a "nacionalitat i regions" a la Constitució Espanyola, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 4687/22, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal de donar compliment al punt 7 de la Moció RGE núm. 11610/21.
	RGE núm. 4758/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, E Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença d'un representant de l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes Balears, sobre la situació de sensellarisme a les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4714/22.
	Admissió del Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 17/2003, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa (RGE núm. 4737/22).
	Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2919/22.
	Retirada de l'escrit RGE núm. 4364/22.
	Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 264/22.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 448/22.
	Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 3430/22.
	Sol·licitud de període extraordinari de sessions des de la finalització de l'actual període fins al 31 de juliol i de l'1 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos per tal de continuar amb la tramitació dels projectes de llei RGE núm. 1366/22, 14371/21, 2804/22, 4786/22,  2787/22 i  9509/21; i de les proposicions de llei RGE núm. 4156/22 i 7380/21 (escrits RGE núm. 4816, 4823 i 4876/22).



	4. INFORMACIONS
	Vint-i-unena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
	Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur com a personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca del Parlament de les Illes Balears.




