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usos dels habitatges recuperats en funció de les necessitats
i en diàleg amb l’ajuntament i les entitats d’aquell.

2. COMISSIONS PARLAMENT

A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6516/21, relativa a implicació i participació del Govern
de les Illes Balears en les mesures de prevenció, seguretat i
coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5893/21, relativa a tren de Llevant, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

C)

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a signar un conveni durant l’any 2022 que
faci possible les inversions necessàries per al tren de
Llevant.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar, col·laborar i donar suport -tècnic
i financer- a l’Ajuntament de Ciutadella per millorar la
coordinació, el control i l'organització de les festes de Sant
Joan, tenint en compte les competències que gestiona el
Govern autonòmic en l’Ibsalut, Protecció Civil, Ports de les
Illes Balears, Conselleria d’Educació i coordinació de
Policies Locals, entre d’altres, que tenen directa incidència
en les festes de Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a incloure el finançament per a la posada
en marxa del projecte ferroviari del tren de Llevant als
Pressuposts Generals de 2023.
A la seu del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir amb l’Ajuntament de Ciutadella i
també amb el Consell Insular de Menorca un marc estable
de col·laboració i coordinació per garantir, amb criteris de
suport entre administracions, una eficaç acció per prevenir
i evitar riscos durant tots els dies de les festes de Sant Joan.
A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Sílvia Cano i Juan
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1277/21, relativa a paralització de les obres de Ports de
les Illes Balears a Fornells, amb l'esmena RGE núm. 4192/22,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una comissió amb la participació
de Ports de les Illes Balears i els grups polítics de
l’Ajuntament d’Es Mercadal amb l’objectiu de definir els

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11934/21, relativa a la iniciativa ciutadana europea
Minority SafePack, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu profund
descontentament pel fet que la Comissió Europea hagi
rebutjat les propostes de l’ECI Minority SafePack i que, en
fer-ho, hagi impedit un debat democràtic sobre la necessitat
d’aplicar noves lleis i polítiques al Parlament Europeu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a reconsiderar la seva decisió i a promoure les
iniciatives legislatives exigides pels signataris de la
Iniciativa Ciutadana Europea Minority SafePack i pel
Parlament Europeu.
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3. El Parlament de les Illes Balears acorda trametre aquesta
proposició no de llei a la Comissió Europea i a tots els
grups polítics representats al Parlament Europeu.

ser coneixedores immediates de la realitat que envolta a les
dones romanís al nostre país.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

a) Impulsar, des de l'IB-Dona, estudis sobre la violència
masclista centrats en les dones gitanes, que tinguin en
compte el context on conviuen i les seves circumstàncies
singulars. A més de conclusions, els estudis han d'incloure
propostes pràctiques perquè les dones puguin cessar la
convivència amb la parella, sense risc i amb garanties que
els recursos socials, habitacionals, psicològics i jurídics
estaran al seu abast.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 952/22, relativa a Pla integral i xarxa de dones
gitanes, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

b) Impulsar des de l'IBDona i en coordinació amb la resta
d'àmbits de l'administració autonòmica, insular i local de les
Illes Balears, actuacions específiques per a les dones
gitanes en matèria d'ocupació, educació, salut i habitatge.

RESOLUCIÓ
c) Promoure una xarxa autonòmica de dones gitanes que
contribueixi a la defensa dels seus drets, el seu apoderament
i a la igualtat d'oportunitats.

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya, en col·laboració amb les comunitats autònomes
i administracions locals i en el context de la futura
Estratègia per a la Igualtat, Inclusió i Participació de la
Població Gitana 2021/2030, el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere i el Conveni del Consell d'Europa
sobre Prevenció i Lluita contra la violència contra les
Dones i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul) a:

d) Incloure associacions representatives de dones gitanes en
els Consells de Dones d'àmbit autonòmic, insular i
municipal.
e) Fomentar l'elaboració d'estudis sobre la situació
específica de les dones gitanes en diferents àmbits i
matèries (accés a l'educació, habitatge, salut, ocupació,
igualtat, etc.), que siguin elaborats per part dels organismes
competents de la mà d'organitzacions socials gitanes, per
ser coneixedores immediates de la realitat que envolta a les
dones romanís al nostre país.

a) Impulsar l'elaboració d'un pla nacional integral d'actuació
per a dones gitanes amb dotació pressupostària suficient,
que abordi mesures específiques en matèria d'ocupació,
educació, salut i habitatge.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

b) Promoure una xarxa estatal de dones gitanes que
contribueixi a la defensa dels seus drets, el seu apoderament
i a la igualtat d'oportunitats. El treball de la Xarxa s'inclou
entre les bones pràctiques per la igualtat de gènere, en línia
amb l'Objectiu 5 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible per aconseguir la igualtat de gènere i empoderar
totes les dones i les nenes.
c) Incloure associacions representatives de dones gitanes en
l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona amb
l'objectiu de millorar la representativitat de la població
gitana i la seva participació pública i social. Tot això ha de
servir per a la millora contínua de la resposta a les víctimes
de violència de gènere que quedaria fragmentat si no
inclouen les formes de violència i les conseqüències i
impacte diferenciats que aquesta genera en contextos
diversos com és el cas de les víctimes gitanes, així com
l'obtenció de dades estadístiques de manera rigorosa sobre
la incidència de violència de gènere en les dones gitanes,
amb la finalitat d'obtenir una major eficàcia en les
polítiques per a la igualtat de gènere.
d) Fomentar l'elaboració d'estudis sobre la situació
específica de les dones gitanes en diferents àmbits i
matèries (accés a l'educació, habitatge, salut, ocupació,
igualtat, etc.), que siguin elaborats per part dels organismes
competents de la mà d'organitzacions socials gitanes, per

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 2920/22, relativa a envelliment actiu, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, els consells insulars i les administracions
locals a facilitar i assegurar la participació efectiva de les
persones majors i jubilades en les institucions i espais de
participació ciutadana, per poder participar en les decisions
que afectin assumptes directament relacionats amb aquest
grup social. Tal i com es va aprovar al Parlament de les
Illes Balears el passat 2 de febrer de 2021, amb els vots de
la gran majoria dels grups parlamentaris.

BOPIB núm. 160 - 17 de juny de 2022
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars a donar suport, de manera urgent, a les associacions
de gent gran pel retorn a les activitats que es venien duent
a terme abans de la pandèmia, imprescindibles per a la
promoció de l'envelliment actiu.
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Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

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

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9720/21, relativa a sistemes de drenatge sostenibles
(SUDS), i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars, en col·laboració amb el ajuntaments, a dissenyar
i posar en marxa programes d’assistència per orientació i
formació en l'ús de la telefonia mòbil, Internet, a nivell
informatiu i pràctic per a persones dependents.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments, dins
les seves competències i amb col·laboració i coordinació
obligada, a reforçar les mesures destinades a la
permanència de la persona en el seu entorn habitual,
gestionant els serveis i els recursos necessaris per a la
promoció de l’autonomia personal i la prevenció de la
dependència, potenciant l’ajuda a domicili.
A la seu del Parlament, 31 de maig de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7810/21, relativa a pla d'inversions per poder complir
amb les normes mediambientals i de reactivació econòmica,
amb les esmenes RGE núm. 4848 i 4849/22, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gravetat que
pateixen algunes urbanitzacions i nuclis urbans de les Illes
Balears per la falta dels serveis bàsics de xarxes de
clavegueram, aigua potable i depuració per protegir el
nostre medi ambient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant la informació als
ajuntaments de les línies d’ajudes i subvencions previstes
per a la millora de la qualitat de l’aigua depurada i
aprofitament d’aquesta a què es puguin presentar.
A la seu del Parlament, 7 de juny de 2022
El secretari de la comissió

H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el Pacte per l’Aigua i el Pacte de
Reactivació com a mecanismes de col·laboració del Govern
de les Illes Balears i les entitats locals de la nostra
comunitat autònoma per estudiar la implantació de sistemes
urbans de drenatge sostenible i per a la gestió de les aigües
pluvials urbanes amb l’objectiu de minimitzar l’escorrentia
superficial urbana i, en conseqüència, la reducció de
possibles inundacions així com el seu impacte ambiental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc del Pacte per l’Aigua, impliqui
activament els consells insulars i la resta d’entitats locals en
la gestió de les aigües pluvials des d’una perspectiva que
combini els aspectes hidrològics, mediambientals i socials,
prioritzant aquestes actuacions en els plans d’obres i els
programes d’inversions financerament sostenibles, amb
l’objectiu de restaurar les zones urbanes al cicle natural de
l’aigua i mantenir la hidrologia local, minimitzant els
impactes del desenvolupament urbanístic quant a la qualitat
i la quantitat de l’escorrentia, a més de maximitzar la
integració paisatgística i naturalitzant una part de les
infraestructures hídriques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar mecanismes de col·laboració amb
les administracions locals de la nostra comunitat autònoma
per a la implantació de sistemes d’emmagatzematge d’aigua
de pluja per ser reutilitzada en recs de zones verdes, neteges
urbanes, etc.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i crear mecanismes de
col·laboració amb les administracions locals de la nostra
comunitat autònoma per establir els criteris necessaris
comuns per avançar cap a la implantació de xarxes urbanes
separatives.
A la seu del Parlament, 7 de juny de 2022
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
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majors, per procurar avanços en el seu coneixement i en la
comprensió de les seves conseqüències.
- De promoure mesures amb les quals desenvolupar la
prevenció, la detecció i l'abordatge primerenc, el voluntariat
i la proactivitat i corresponsabilitat dels ciutadans enfront
de la solitud crònica en les persones majors.
- De possibilitar un tractament integral, transversal,
personalitzat, humanitzat, professionalitzat i
multidisciplinari (sociosanitari, educatiu) de la solitud
crònica en les persones majors.
- De fomentar la recerca entorn de la solitud crònica en les
persones majors per optimitzar l'ús dels avanços
tecnològics, adaptar entorns i desenvolupar la innovació
social en el seu abordatge.
- D’analitzar les bones pràctiques i les experiències d'èxit
implementades en altres països per, a partir de la seva
adaptació a les característiques sociodemogràfiques de la
nostra societat, replicar-les al nostre país.
- D’estimular l'abordatge de la solitud crònica en les
persones majors en el marc de l'agenda social de la Unió
Europea per generar sinergies entre els estats membres amb
les quals agilitar la consecució d'avanços.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juny de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3225/22, relativa a
conseqüències per a la salut mental derivades de la situació
climàtica, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
I)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar els espais de reflexió, informació i
formació oportuns per entendre i interpretar la salut mental
dins el context de la globalitat, amb l’objectiu de
determinar accions de caràcter integral que tenguin com a
principi d’execució la interinstitucionalitat i comptin amb
la participació de tots els actors implicats en el benestar
emocional de la població de la nostra comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, d’acord amb les directrius que es
defineixin en el nou Pla Estratègic de Salut Mental de les
Illes Balears, es reflecteixi com una de les línies
estratègiques el desenvolupament d'accions formatives
relatives a la gestió dels trastorns mentals derivats de la
situació de canvi climàtic i les seves conseqüències.

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

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

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

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2921/22, relativa a solitud no desitjada de la gent
gran, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

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

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2022
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat al disseny i a la implementació, de forma urgent,
d’una estratègia nacional contra la solitud crònica, tal i com
es va aprovar al Senat el mes d’octubre de 2020, a iniciativa
del Partit Popular, i que també s’ha presentat al Congrés
dels Diputats; i a desenvolupar l'Estratègia Nacional de
Solitud no Desitjada que abordi la solitud no desitjada des
d'un punt de vista multidisciplinar i preventiu en
col·laboració amb totes les administracions públiques i
entitats socials, amb dotació pressupostària suficient per al
desplegament i la implementació. La referida estratègia
haurà, entre d’altres:
- D’impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació
en la societat sobre la solitud crònica en les persones

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de

BOPIB núm. 160 - 17 de juny de 2022
2022, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
1277/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització de
les obres de Ports de les Illes Balears a Fornells, amb el resultat
següent: vots emesos 14, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 2.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de
2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 12895/21, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a rebuig de
la decisió del Senat que admet la denominació de "Països
Catalans" incloent-hi les Illes Balears, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions
0.

Compareixença conjunta de les representants de la
Cooperativa Agroalimentària Illes Balears (UCABAL)
sobre la posada en marxa d'una estratègia de promoció del
producte local (RGE núm. 7590/21).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2022, tengué lloc la
compareixença conjunta de la presidenta i la gerent de la
Cooperativa Agroalimentària Illes Balears (UCABAL), les
quals informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2022, rebutjà els Punts 3 a 7 de la Proposició no de llei RGE
núm. 7810/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions per poder complir amb les normes mediambientals
i de reactivació econòmica, amb el resultat següent:
• Punts 3, 4, 5 i 7: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 8 i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 8 i
abstencions 1.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

No-acord de la sol·licitud de compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori sobre la
contaminació de les aigües de la badia de Palma a causa
dels abocaments d'aigües residuals sense depurar o
depurades deficientment (RGE núm. 810/22).
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, rebutjà, per 6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció, la
sol·licitud de compareixença esmentada, del conseller de Medi
Ambient i Territori per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juny de 2022, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 2654/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a revisió a fons del sistema sanitaris
de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 13,
vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 2.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1277/21.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2022, es retirà el punt 3 de la proposició no de llei esmentada,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització de les obres
de Ports de les Illes Balears a Fornells.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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riscos i han fet tants esforços per garantir l'assistència als
ciutadans de les illes.

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
12948/21.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer el treball dels professionals del
Servei de Salut i a no menyscabar la imatge d'aquests.

C)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de
2022, quedà ajornada, per assentiment, la proposició no de llei
esmentada, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir en la
seguretat de les víctimes de violència masclista.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9509/21, de consells insulars.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de
2022, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2022, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els recursos humans corresponents a les
necessitats sanitàries de la població.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar els mecanismes necessaris per garantir
els millors professionals sanitaris, també per a la cobertura
d'absències i vacances del personal més estable.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les actuacions necessàries per posar a
disposició les infraestructures sociosanitàries previstes a
Balears, com ara l'Hospital de Felanitx i el complex de Son
Dureta o l’ Hospital Verge del Toro.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar l'eficiència necessària en el Servei de
Salut que permeti optimitzar l'augment pressupostari dels
últims anys i reduir les llistes d'espera existents.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar i difondre els resultats de les recerques
realitzades amb fons públics.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els mitjans necessaris (professionals,
humans i econòmics) per analitzar, avaluar i difondre els
resultats en salut als ciutadans de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar d'una forma decidida i a totes les illes
els plans de prevenció de càncer de còlon i recte, mama i cèrvix
de l'Estratègia de Càncer del Ministeri de Sanitat.
Palma, a 10 de juny de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

A)
RGE núm. 5103/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en gestió sanitària,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4038/22.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4038/22, relativa a política general del Govern en gestió
sanitària, la moció següent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement a tots els professionals de l'àmbit de la salut que,
de manera decidida durant els últims anys, han assumit tants

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 4960/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
producció pròpia de continguts a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 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 a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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puntual i urgent de la RLT per incorporar més personal al
departament de recursos humans de l'ens per poder executar
adequadament la internalització.
Quins és la proposta de necessitats respecte dels recursos
humans, les categories i la dotació econòmica plantejada des de
la direcció de l'ens per a aquesta modificació de la RLT?
Palma, a 6 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Se sol·licita import total pressupostat per a l'any 2021 en
producció pròpia de continguts a la ràdio i televisió IB3.
D)
Se sol·licita l'import total executat durant l'any 2021 en
producció pròpia de continguts a la ràdio i televisió IB3.
Se sol·licita relació de les entitats i empreses i la facturació
(import i dates) corresponent realitzada amb aquestes envers
programes i continguts de producció pròpia durant l'any 2021.
Palma, a 6 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 4961/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'internalització a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la dotació pressupostària específica prevista per
dedicar recursos a preparar el procediment d'internalització
acordat?
Quins són els recursos d'assistència tècnica i altres
necessaris prevists des de la direcció de l'EPRTVIB per
preparar la tramitació i l'itinerari del procediment
d'internalització?
Palma, a 6 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 4962/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'internalització a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El director de l'EPRTVIB va anunciar al Consell de
Direcció de l'EPRTVIB que es durà a terme una modificació

RGE núm. 4963/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'internalització a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte del material tècnic, els recursos i els equipaments
associats als contractes de servei i a les activitats externalitzats
que finalitzen el 2022, quina és la previsió i l'estratègia des de
la direcció de l'ens per disposar-ne (nova adquisició,
arrendament, subrogació...) i no afectar la continuïtat i
l'operativitat de producció i emissió des del moment de la
finalització dels contractes d'externalització dels serveis
informatius, explotació d'estudis, platós, operació tècnica de
ràdio i televisió, suport tècnic...?
Palma, a 6 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 4964/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'internalització a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió informativa conjunta entre Govern de les Illes
Balears, direcció de l'ens i comitè d'empresa dels treballadors
de les contractes per informar els treballadors de les condicions
laborals derivades del procés d'internalització.
Se sol·licita informació sobre quina és la composició i quins
són els membres que hi participen; data de constitució i de les
reunions realitzades fins a la data; continguts i ordre del dia de
les reunions.
Palma, a 6 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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F)

I)

RGE núm. 4966/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
superàvit resultant dels comptes de l'exercici pressupostari
de 2021 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
IB3 .

RGE núm. 4988/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps
de servei cessats en els diferents hospitals públics de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les destinacions del superàvit anunciat en
l'exercici esmentat, per import de 678.115 euros?

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.
Quin és el nombre de caps de servei que han cessat en els
diferents hospitals públics de les Illes Balears des de juliol de
2015? Especificau-ne el servei, la gerència, la data de
cessament, els motius i si la plaça es troba coberta i per qui.

Quin és l'import destinat fins a data d'avui per a
l'amortització del préstec reintegrable concedit pel Govern de
les Illes Balears per import de 12.900.000 euros resultant de la
sol·licitud de necessitat de tresoreria de l'EPRTVIB davant la
no-recuperació de la deducció de l'IVA per l'AEAT?
Palma, a 7 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 4972/22, del diputat Joan Josep Mas i
Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a SMS només en castellà.
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.
Sra. Consellera de Salut i Consum, per què, tot i que la
llengua pròpia de les Illes Balears és el català, les informacions
dels hospitals públics via SMS són només en castellà?

Palma, a 8 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

J)
RGE núm. 4989/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renúncies de caps de servei, caps de secció i facultatius
especialistes d'àrea en els diferents hospitals 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.
Quin és el nombre de renúncies per servei de caps de servei,
caps de secció i facultatius especialistes d'àrea de tots els
hospitals públics de les Illes Balears? Indicau les dades per
servei, gerència i amb data de renúncia.
Palma, a 8 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 7 de juny de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
K)
H)
RGE núm. 4986/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades extraordinàries al servei de trauma de l'Hospital
Son Llàtzer.
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.
Quin és el nombre de jornades extraordinàries (peonades)
realitzades per dies i professional des de gener de 2022 del
servei de trauma de l'Hospital Son Llàtzer?
Palma, a 8 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

RGE núm. 5012/22, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu pel qual
l'escrit RGE núm. 4682/2022 ha entrat al Parlament com a
document amb visibilitat restringida.
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.
Per quin motiu l'escrit RGE núm. 4682/22, de resposta a la
sol·licitud de documentació RGE núm. 3484/22 (nota jurídica
del Govern sobre la Proposició de llei de Reserva de la
Biosfera de Menorca), formulada pel diputat Juan Manuel
Lafuente, s'ha entrat al Parlament com a document amb
visibilitat restringida?
Palma, a 8 de juny de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
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O)
L)
RGE núm. 5039/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XVI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Porreres? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

RGE núm. 5042/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XIX).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi d'Artà? D'aquests empleats
públics, quants estan adscrits a centres públics i quants a
centres concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
P)
M)
RGE núm. 5040/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XVII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Porreres? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

RGE núm. 5043/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XX).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Sóller? D'aquests alumnes,
quants estan escolaritzats a centres públics i quants a centres
concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
Q)
N)
RGE núm. 5041/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XVIII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi d'Artà? D'aquests alumnes,
quants estan escolaritzats a centres públics i quants a centres
concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 5044/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XXI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Sóller? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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R)

U)

RGE núm. 5045/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XXII).

RGE núm. 5048/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a noves places de formació professional creades el
curs 2021/2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi d'Andratx? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes noves places de formació professional s'han creat
el curs 2021/2022 en relació amb el curs 2020/2021?
D'aquestes noves places, quantes s'han creat a centres públics
i quantes a centres concertat?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 5046/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XXIII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi d'Andratx? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

V)
RGE núm. 5049/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Palma? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 5047/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a aules digitals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia prevista per crear aules digitals el curs
2022/2023? D'aquesta quantia, quants de doblers aniran a
centres públics i quants a centres concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 5050/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (VII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Manacor? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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RGE núm. 5051/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (VIII).

AA)
RGE núm. 5054/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XI).

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

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

Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Manacor? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Llucmajor? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 5052/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (IX).

AB)
RGE núm. 5055/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XII).

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

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

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi d'Inca? D'aquests alumnes,
quants estan escolaritzats a centres públics i quants a centres
concertats?

Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi d'Alcúdia? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 5053/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (X).

AC)
RGE núm. 5056/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XIII).

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

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

Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi d'Inca? D'aquests empleats
públics, quants estan adscrits a centres públics i quants a
centres concertats?

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi d'Alcúdia? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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AD)
RGE núm. 5057/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XIV).

AG)
RGE núm. 5060/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (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.

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

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Pollença? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

Quants de mestres i professors, el curs 2021/2022, estan
dins atenció a la diversitat? D'aquests mestres i professors,
quants estan adscrits a centres públics i quants a centres
concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AE)
RGE núm. 5058/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (XV).

AH)
RGE núm. 5061/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (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.

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

Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Pollença? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Sa Pobla? D'aquests
alumnes, quants estan escolaritzats a centres públics i quants a
centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AF)
RGE núm. 5059/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (I).

AI)

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

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

Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat? D'aquests alumnes, quants estan
escolaritzats a centres públics i quants a centres concertats?

Quants d'empleats públics, el curs 2021/2022, estan adscrits
a atenció a la diversitat al municipi de Sa Pobla? D'aquests
empleats públics, quants estan adscrits a centres públics i
quants a centres concertats?

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 5062/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (IV).

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
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AJ)
RGE núm. 5063/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a atenció a la diversitat (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes escolaritzats el curs 2021/2022 estan dins
atenció a la diversitat al municipi de Palma? D'aquests alumnes,
quants estan escolaritzats a centres públics i quants a centres
concertats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AK)
RGE núm. 5078/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
Universitari de Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
Universitari de Son Espases?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AL)
RGE núm. 5079/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital Son
Llàtzer.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital Son
Llàtzer?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AM)
RGE núm. 5080/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital Can
Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital Can
Misses?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AN)
RGE núm. 5081/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
Mateu Orfila?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AO)
RGE núm. 5082/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
d'Inca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital
d'Inca?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AP)
RGE núm. 5083/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de finalització del contracte de concessió del servei de
televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital de
Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data finalitza el contracte de concessió del servei
de televisió que dóna servei a les habitacions de l'Hospital de
Manacor?

A)
RGE núm. 5113/22, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
per a les Illes Balears de la suspensió del tractat d'amistat
entre Espanya i Algèria.
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.
Quins efectes tindrà per a les Illes Balears la suspensió del
tractat d'amistat entre Espanya i Algèria?
Palma, a 13 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AQ)
RGE núm. 5089/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a destí dels 60.000 euros dels pressuposts generals de la
CAIB per al 2022 en relació amb diversos aspectes de les
festes patronals de Sant Joan 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.
A què s'ha destinat la partida dotada amb 60.000 euros
consignada en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a 2022, per a actuacions de conscienciació,
preventives i ordenació prèvia per evitar circumstàncies com
les que tengueren lloc aquests anys passats, de cara a les festes
patronals de Sant Joan de Ciutadella?
Indicau les accions dutes a terme, les dates en què
s'executaren i el cost de cada una de les actuacions.
Palma, a 10 de juny 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 15 de juny de 2022, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny de 2022, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la dita
comissió següents.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4985/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballadors dels informatius d'IB3 d'Eivissa i Formentera;
precarietat laboral, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, quines mesures ha pres la Direcció d'IB3
respecte de les reivindicacions dels treballadors dels
informatius d'Eivissa i Formentera davant la pèrdua de poder
adquisitiu?
Palma, a 8 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)

E)

RGE núm. 4994/22, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a programa específic sobre el debat parlamentari,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 5036/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a efectes sobre la programació i la planificació
d'IB3 Ràdio de la incorporació de la nova directora, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com veuria la Direcció d'IB3 de fer un programa específic
sobre el debat parlamentari amb profunditat, presencialitat i en
una franja de major audiència?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com afectarà a la programació i la planificació d'IB3Ràdio
la incorporació de la nova directora?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 de juny de 2022
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

C)

F)

RGE núm. 5014/22, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació
laboral dels treballadors subcontractats d'informatius
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 5037/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització dels treballadors
subcontractats, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines accions pensa dur a terme per millorar la situació
laboral dels treballadors subcontractats d'informatius d'IB3
mentre no sigui efectiva la internalització d'aquests?

Com evoluciona el procés d'internalització dels treballadors
subcontractats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 de juny de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán
G)
D)
RGE núm. 5035/22, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació laboral actual dels treballadors
subcontractats, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Director, com valora la situació laboral actual dels
treballadors subcontractats?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

RGE núm. 5067/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
portal IB3 notícies, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, pot detallar el seu pla perquè el portal IB3
notícies sigui una pàgina informativa de referència, tal i com ha
anunciat?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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H)
RGE núm. 5068/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de resposta a la ciutadania, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins mecanismes de resposta té l'EPRTVIB a les
inquietuds, les queixes i els suggeriments que li trasllada la
ciutadania de les Illes Balears?

Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich

K)
RGE núm. 5071/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou llibre
d'estil, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

Quan creu que podria estar redactat el nou llibre d'estil?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

I)
RGE núm. 5069/22, del diputat Joan Ferrer i Ripoll, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
informativa per cobrir els esdeveniments programats per a
la celebració de l'Orgull LGTBI, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Durant la darrera setmana de juny es desenvoluparan
diverses activitats (xerrades, manifestacions, actuacions, etc.)
relacionades amb la celebració de l'Orgull LGTBI, que té el seu
dia central el 28 de juny. Quina és la previsió informativa per
cobrir aquests esdeveniments i quins altres espais, de ficció i
no-ficció, tenen previst desplegar per tractar la temàtica LGTBI
durant els propers mesos?
Palma, a 9 de juny de 2022
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll

J)
RGE núm. 5070/22, de la diputada Irene Triay Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB3 a través de
Movistar+, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin procés ha realitzat l'EPRTVIB per poder emetre el
canal IB3 a través de Movistar+?

L)
RGE núm. 5072/22, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a increment de sous dels treballadors
d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, ha negociat amb Dalton l'increment de sous
dels treballadors d'IB3 Ràdio i Televisió?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

M)
RGE núm. 5084/22, de la diputada Maria Esperança
Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a renovació de la programació, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Amb el canvi de l'equip directiu d'IB3 s'ha plantejat una
renovació dels continguts de la programació?
Palma, a 9 de juny de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2022, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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El 2021 les economies van rebotar registrant-se un
creixement del PIB a la zona euro del 5,3%, però el creixement
a Espanya va ser del 5,1%, dues dècimes menor, malgrat que el
nostre país havia sofert una caiguda un 40% major que la
registrada a la zona euro l'any anterior.
Enfront de la dada registrada de creixement de PIB
espanyol el 2021 del 5,1%, la previsió inicial del Govern
(reflectida en el Pla Pressupostari de 2021 -octubre de 2020-)
era del 9,8%. El desviament és de 4,7 punts percentuals. El
dèficit el 2021 se situa en el 6,87% del PIB, un dels majors
registres de la UE. Aquest elevat dèficit es produeix malgrat
que els ingressos s'han incrementat en 61.458 milions d'euros,
segons declaracions de la mateixa ministra d'Hisenda.

A)
RGE núm. 5075/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al Pla de mesures urgents i
extraordinàries en defensa de les famílies i l'economia
d'Espanya (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Donada la importància
de les mesures que es proposen a la iniciativa i la necessitat
d'aplicar-les al més aviat possible per pal·liar, d'aquesta
manera, la situació de crisi actual.
Les polítiques econòmiques que ve desplegant el Govern de
PSOE-Podemos des de finals de l'any 2018 no estan servint a
Espanya per convergir en desenvolupament socioeconòmic
amb la mitjana de la UE, de fet, els indicadors evidencien un
retard en la sortida de la crisi, i mostren un agreujament dels
desequilibris macroeconòmics que situen les finances públiques
en una posició cada vegada més vulnerable, tal com s'evidencia
a l'lnforme Anual 2021 del Consell Fiscal Europeu, reduint el
marge d'actuació de les administracions públiques per donar
suport a la dinamització econòmica i l'ocupació.
L'economia espanyola ja mostrava signes d'alentiment,
especialment des del segon trimestre de 2019, registrant al
tancament de l'any un creixement del 2,1%, dues dècimes
menys que el 2018 (2,3%). Durant 2019 el PIB per càpita
d'Espanya es va allunyar de la mitjana de la UE 27, en passar
del 85% sobre la mitjana el 2018 al 84,4% el 2019, tendència
que també s'observa si es consideren les dades en termes de
paritat de poder adquisitiu.
Al seu torn l'any 2019 es va evidenciar un empitjorament
dels desequilibris en els comptes públics espanyols, trencant la
tendència de reducció del dèficit iniciada el 2013. D'aquesta
manera es va registrar un dèficit del -3,06% del PIB, superior
al de l'any 2018 (-2,59%).
El 2020, any d'irrupció de la COVID, l'economia va caure
un -10,8%, una caiguda 4 punts percentuals major que la
mitjana registrada a la zona euro (-6,4%). A més, Espanya va
tancar 2020 amb dèficit del 10,27%, el major entre els països
de la UE, que de mitjana va registrar un -6,9% del PIB. El
deute públic espanyol es va posicionar en la quarta major de la
UE, assolint un 120% sobre el PIB.

El deute públic se situa al 4T de 2021 de més de 1,4 bilions,
un 118% del PIB, quedant en una posició vulnerable a un
augment de tipus com a conseqüència de les mesures
monetàries del BCE per contenir la inflació. Segons Funcas,
cada mig punt de creixement dels tipus d'interès podria suposar
un cost per a l'Estat d'entre 3.000 i 4.000 milions d'euros
d'interessos addicionals.
De fet, la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc
d'Anglaterra ja estan reaccionant amb pujada de tipus;
mentrestant, a l'entorn UE, malgrat que encara no ha començat
el procés de pujada de tipus en el BCE (encara que ja ha avisat
de la progressiva retirada d'estímuls) les finances espanyoles ja
noten les tensions en els mercats de deute: la rendibilitat del bo
espanyol a 10 anys ha pujat per sobre del 2% per primera
vegada des de 2015; la prima de risc del bo espanyol respecte
del bund alemany ha tornat a escalar per sobre dels 100 punts
bàsics; i en recents col·locacions de lletres a 12 mesos per part
del Tresor s'ha hagut de pagar als inversors per primera vegada
en 2 anys.
Per això, tant l'AIReF, com el Banc de Espanya i la mateixa
Comissió Europea recomanen un procés de consolidació fiscal
quan la situació econòmica ho permeti.
Mentrestant, el Govern ha actualitzat a la fi les seves
previsions per a 2022. Acaba de reduir la previsió de
creixement del PIB del 7% al 4,3%, més d'acord amb l'esperat
per tots els serveis d'estudis. Espanya serà l'únic país europeu
que no haurà recuperat el 2022 el nivell econòmic previ a la
pandèmia.
L'economia no ha recuperat encara ni el nivell d'activitat ni
d'hores treballades previ a l'esclat de la pandèmia. Les últimes
dades del Banc d'Espanya (anteriors a l'actualització del
Programa d'Estabilitat de Espanya) estimen una reducció de
gairebé un punt de la previsió de creixement per a l'any 2022,
que quedaria en només un 4,5%, una inflació del 7,5%, la qual
cosa implicaria que només a la fi de 2023 es recuperaria la
pèrdua de PIB derivada de la pandèmia.
A més, des de principis de l'any de 2021 es ve observant un
creixement de la inflació: va ser el vuitè país de la UE amb
major inflació (6,6%), allunyat de la mitjana de l'eurozona
(5,0%) i de la UE (5,3%).
La inflació s'ha agreujat el 2022, registrant-se ja el febrer de
2022 (anterior a l'inici de la invasió d'Ucraïna) un creixement
de la inflació anual del 7,6% i del 3% en el cas de la subjacent,
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i alarmant el març amb un increment anual del 9,8%, i que es
manté en una taxa del 8,4% en el mes d'abril, amb unes dades
d'inflació subjacent (sense energia i sense aliments) en augment
arribant ja al 4,4%, un punt més que el març, el que indica que
l'augment de preus energètics s'està traslladant al conjunt de
l'economia.
No és cert que la nostra inflació sigui similar a la dels
nostres veïns. Països del nostre entorn immediat com França
(4,8%), Portugal (7,2%), Alemanya (7,8%), o Itàlia (6,2%),
tenen una inflació elevada però més continguda que Espanya.
La situació en què es troba Espanya, molt allunyada dels
països del nostre entorn, implica la necessitat d'adoptar mesures
urgents per pal·liar aquesta circumstància.
Al seu torn la inflació està impulsant un increment en la
recaptació que està registrant màxims històrics, com ja va
quedar evidenciat amb les dades de recaptació de 2021.
Aquesta tendència s'ha intensificat el 2022 donat l'augment
de la inflació. De fet, l'AIReF, a l'informe d'abril de 2022 sobre
els pressupostos de les AAPP, destaca que "les tensions
inflacionistes generen en el molt curt termini un efecte positiu
i automàtic d'increment de la recaptació, especialment en l'IVA.
Aproximadament, cada punt d'inflació addicional suposa una
mica més de 2.000 milions de recaptació addicional."
De fet, la previsió de l'increment de recaptació per a tot
2022 sobre el tancament de 2021 és de 8.967 milions (232.352
milions previstos per a 2022 enfront dels 223.385
comptabilitzats el 2021), però només en els tres primers mesos
de 2022 ja s'han recaptat 9.219 milions d'euros més que en els
tres primers mesos de l'any 2021, això és un 20,25% més.

d'augment de preus, i un altre per l'efecte sobre la fiscalitat que
augmenta la càrrega impositiva.
Per altra part, el disseny unilateral del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència per part del Govern de la nació,
sense comptar de manera real i efectiva amb els agents
econòmics ni amb la resta de les administracions territorials,
posa en perill l'aprofitament d'aquesta oportunitat històrica de
transformació econòmica.
En unes setmanes hauran arribat a Espanya 31.000 milions
procedents de la Comissió Europea, però el 2021 "l'impacte ha
estat pràcticament nul pels retards en l'execució", segons
l'AIReF, i el 2022 no s'observen grans avanços, més enllà de les
transferències intraadministratives amb les quals maquillen les
dades davant la Comissió, alhora que es pretenen convertir les
comunitats autònomes i els ajuntaments en mers gestors
administratius amb poc marge d'actuació per corregir les
decisions adoptades pels ministeris.
Segons el Segon Informe de seguiment dels fons NGEU per
a Espanya de la CEOE el càlcul actual respecte de l'execució
real dels fons NGEU gestionats directament per l'Estat és de
805 milions d'euros 5 dels 3.000 que gestiona de manera
directa. Això és, només 1 de cada 4 euros arribats de
Brussel·les.
En tot cas es tracta d'estimacions, ja que no és possible
conèixer una dada certa d'execució real, atès que no hi ha
transparència, tal com venen denunciat la CEOE, així com
l'AIReF, el Banc de Espanya o FEDEA, tenint en compte que
actualment no existeix una font oficial que de manera
centralitzada reculli les dades integrades i detallades respecte
de l'arribada finalista de fons al teixit productiu, com sí que
tenen altres països com Suècia, França i Portugal.

Evolució recaptació (acumulat gener-març)
A l'informe mensual de la AEAT s'indica a les pàgines 7,8
i 9 que bona part de l'augment de recaptació en IRPF es deu a
les tensions inflacionistes: "La pujada del salari mitjà (un 2,5%
en els dos primers mesos de l'any, punt i mig més que el 2021),
increment que probablement estigui reflectint el trasllat als
salaris del repunt inflacionari que va començar a meitat de l'any
passat i que comporta també un augment del tipus efectiu que
també es tradueix en més ingressos"; i també en IVA: "Al
marge d'aquestes circumstàncies, la tendència en aquests últims
mesos és clara i es caracteritza per l'extraordinari creixement de
la despesa subjecte a l'impost que, en termes de la forma en
què aquest es liquida, es tradueix en forts increments en vendes
i compres (en ambdós casos al voltant del 30% des de
novembre) justificades en part per les pujades de preus dels
últims mesos."
La inflació està provocant, d'una part, una perduda en el
poder adquisitiu de les famílies per l'encariment dels productes
de consum, i deteriorant la competitivitat de les empreses
davant l'increment del cost dels inputs i la tensió eleva el cost
laboral, que provoca al seu torn efectes de segona ronda, amb
el risc de reduir els marges empresarials o la capacitat
d'inversió dels agents econòmics; i, d'una altra part, augmenta
el cost fiscal davant l'"augment del tipus efectiu" en IRPF i "per
les pujades de preus dels últims mesos" en IVA, com destaca
l'Informe de Recaptació de la AEAT. Per tant, les famílies i les
empreses s'empobreixen amb la inflació, una pels efectes

Aquesta informació existeix, però no es publica, i la prova
està en el fet que en un dels informes publicats per l'AIReF el
mes d'octubre de 2021 es destaca que la IGAE fins al 31
d'agost d'aquest any tenia sí que oferia la dada d'execució
efectiva del pla per un import de 104 milions d'euros, però a
partir d'aquí va deixar de publicar-se aquesta dada.
Davant l'actual situació econòmica d'Espanya i conscients
de la nostra responsabilitat com a alternativa de govern, el
Partit Popular -en col·laboració amb diferents agents de la
societat civil que han col·laborat en l'elaboració d'aquesta
iniciativa- ha ofert al president del Govern suport lleial,
treballar per les famílies i empreses espanyoles en una bateria
de propostes realistes i que poden escometre's de manera
immediata per aconseguir quatre àrees prioritàries (s'adjunta
còpia del document com a annex 1 a aquesta iniciativa):
La racionalització de la despesa burocràtica i política del
Govern; el redisseny dels fons europeus per fer-los més útils;
i reformes estructurals a mitjà termini per incentivar l'activitat
econòmica.
En paral·lel a una baixada d'imposts selectiva i immediata,
que complementi les reduccions d'impostos que venen aplicant
les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, de
manera que també el Govern d'Espanya adopti mesures a fi de
retornar la sobrerecaptació a la butxaca dels contribuents,
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especialment a la d'aquells amb menors rendes del treball i en
els quals l'increment de l'IPC fa majors estralls.
En aquest punt, i en base a les estadístiques de recaptació,
hi ha marge per actuar sense afectar el finançament dels serveis
públics fonamentals, utilitzant el marge d'entre 7.500 i 10.000
milions d'euros de sobrerecaptació, que pot veure's ampliat si
continua l'augment de la inflació; el màxim aprofitament del
finançament europeu; la cerca en l'eficiència de la despesa
pública i la posada en marxa de reformes estructurals per a la
dinamització econòmica, la creació d'ocupació i la millora de
la productivitat.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent:
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a dissenyar un pla nacional per a la millora de
l'efectivitat i la qualitat de la despesa pública que permeti
establir mesures per a la modernització i la reforma de totes les
administracions públiques, estatal, autonòmiques i corporacions
locals, que permeti un estalvi i una racionalització de la
despesa.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a millorar el disseny del Pla Recuperació,
Transformació i Resiliència per fer-lo més àgil, de manera que
el finançament arribi a les empreses i famílies de forma
immediata i perquè les reformes siguin transformadores,
intensificant, entre altres mesures, l'ús d'incentius fiscals
extraordinaris i temporals, aplicables a inversions que facin
llars i empreses que es considerin que contribueixin a la millora
de la cohesió social i la capacitat de reacció davant les crisis
destinats a inversions en matèria de transformació digital i
eficiència energètica, finançables per a la Hisenda espanyola
amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència,
destinant almenys un 7% del PRTR a aquesta finalitat (4.900
milions).
Tercer. El Govern de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a iniciar la implementació d'un paquet de reformes
estructurals per incentivar l'activitat econòmica, d'acord amb el
que s'estableix en el Pla de mesures urgents i extraordinàries en
defensa de les famílies i l'economia d'Espanya, que va ser
remès pel Partit Popular al president del Govern el passat 22
d'abril de 2022.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aprovar una baixada d'impostos selectiva,
immediata i temporal sobre els sectors més afectats per la
inflació i per a rendes baixes i mitjanes quantificada en una
forquilla d'entre 7.500 i 10.000 milions d'euros, que contempli
com a possibles mesures a adoptar, bé en solitari o bé de forma
combinada, les següents:
a) A l'IRPF deflactar la tarifa de l'IRPF en els tres primers
trams (fins a 40.000 euros).
b) Crear a l'IRPF una nova figura en el mínim personal i
familiar per a rendes baixes i mitjanes que se situen entre els
14.000 i els 22.000.
c) Adaptar les retencions i els pagaments fraccionats perquè
les mesures fiscals aprovades tinguin impacte automàtic i amb
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efecte retroactiu des del passat 1 de gener en l'economia de
famílies, empresaris i professionals de manera immediata.
d) Establir un impost negatiu articulat com a pagament
anticipat (ajuda directa d'entre 200 i 300 euros anuals que
podran obtenir-la de forma anticipada) per a persones
especialment desprotegides per l'increment de l'IPC per a les
rendes del treball i d'activitats econòmiques més baixes sobre
les quals no hi ha obligació de retenir (cas general 14.000
euros, que pot arribar fins als 17.600 euros aproximadament en
funció de les circumstàncies personals i familiars del
contribuent), i coordinat amb les ajudes que es puguin rebre des
de l'Ingrés Mínim Vital o des del Bo Social Elèctric i del Bo
Social Tèrmic, així com de la resta de prestacions socials que
es presten des de les comunitats autònomes i els ajuntaments
impost negatiu.
e) Aprovar per a autònoms i professionals la reducció de la
tributació en estimació objectiva en IRPF (mòduls) i del règim
simplificat en IVA i règim especial de recàrrec d'equivalència
en aquells sectors especialment afectats per l'increment de
preus i costos.
f) Introduir a l'impost de societats un nou supòsit de llibertat
d'amortització en a l'article 12.3 LIS per a aquest tipus
d'inversions en eficiència energètica, quan compleixin els
requisits que s'estableixin reglamentàriament. Aquesta llibertat
d'amortització es reservaria per a les inversions amb nivells
elevats de millora de l'eficiència energètica (de manera similar
a com s'han regulat diferents percentatges de deducció a la DA
50a LIRPF, introduïda per l'article 1.2 del Reial decret llei
19/2021, de 5 d'octubre), i s'establirien, en els casos en què no
s'assoleixin aquests nivells, mesures d'amortització accelerada
(duplicant els coeficients màxims d'amortització de l'article
12.1.a) LIS).
g) Baixar de manera temporal l'IVA del gas i l'electricitat
del 10% al 5%, i impulsar la rebaixa de l'impost especial
d'hidrocarburs amb la finalitat de reduir la càrrega impositiva
dels tributs indirectes de l'IVA i imposts especials que graven
el consum energètic. Amb això es pretenen dos efectes: d'una
part, alliberar recursos en l'economia familiar i de les empreses,
i, al seu torn, contribuir a la simplificació i l'eficiència en
estalviar costos de gestió, tenint en compte que sobre aquest
tipus d'imposició es realitzen bonificacions i subvencions que
compliquen la gestió i afegeixen càrrega burocràtica per a
l'administració, les empreses i els consumidors.
Palma, a 9 de juny de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
Annex 1
Pla de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les
famílies i l'economia d'Espanya
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

funció de la població infantil i juvenil existent a cada zona així
com la proximitat de centres educatius a prop.
Actualment a Espanya no existeix una normativa específica
que reguli les mesures de seguretat dels parcs infantils així com
sí es regula amb la resta de joguines. Així i tot, cada vegada són
més les comunitats autònomes que compten amb els seus propis
decrets de regulació d’instal·lació i reforma de parcs infantils
en els seus respectius municipis.

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Tenint en compte tots els beneficis del joc als espais de
fora, a l’aire i al sol, és obligació dels poders públics habilitar
espais destinats als jocs infantils, és a dir, parcs infantils, i és
necessari que aquests siguin nets, segurs i còmodes.

RGE núm. 4976/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
regulació de la seguretat i el condicionament de parcs
infantils, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Per tant, entenem que tots els parcs infantils dels diferents
municipis haurien de complir amb unes característiques
homogènies tant de seguretat com de neteja i d’adaptabilitat
perquè tots els infants puguin gaudir en espais amb les mateixes
condicions.

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

Per això, des dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podem i MÉS Mallorca, presentam la següent

A)

El joc infantil és un instrument idoni per al
desenvolupament de la personalitat del menor i el joc a l’aire
lliure és considerat molt important en el desenvolupament
intel·lectual, emocional i social dels nins i les nines.
Jugar a espais exteriors estimula els infants en molts
d’aspectes, com en l’exercici físic, la creativitat, l’autonomia,
fomenta la socialització i l’experimentació amb el món, entre
d’altres. Per tant els parcs infantils són els llocs idonis per
millorar el benestar i la felicitat dels infants.
El temps de joc a l’aire lliure mínim recomanat per als
infants de 0 a 3 anys és de 2 hores al dia, i entre els 10 i els 12
anys és d’una hora al dia.
Després de l’experiència de la COVID-19, on els infants
han hagut d’estar molts de mesos tancats a casa, molts d’ells
sense tenir espai exterior ni capacitat de socialitzar-se, s’ha
demostrat que els parcs exteriors han estat un lloc on els infants
han pogut jugar de forma segura a efectes del virus.
La Llei 1/1998, de 20 de abril, dels drets i l'atenció al
menor, en el seu article 2.i), seguint la línia marcada per
l’article 31 de la Convenció de les Nacions Unides sobre drets
dels nins, ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990,
afirma que “tots els menors tenen dret al fet que el joc formi
part de la seva activitat quotidiana com a element essencial per
al seu desenvolupament evolutiu i procés de socialització”.
Les administracions públiques, a iniciativa pròpia o en
col·laboració amb altres entitats públiques o privades,
fomentaran la realització d’activitats culturals, esportives i
recreatives. Amb aquesta finalitat és necessari que es
promoguin actuacions urbanístiques destinades a ampliar o a
crear equipaments i instal·lacions necessàries i adequades, en

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar una normativa per regular les mesures de seguretat i
de condicionament dels parcs infantils, tenint en compte la
normativa europea UNE-EN 1176 sobre equipaments d’àrees
de joc infantil, així com la resta de normativa europea existent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar una regulació per establir els requisits de
seguretat i d’accessibilitat als parcs infantils de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els requisits que han de complir tant la
superfície sobre la qual jugaran els menors en el parc, així com
les característiques dels elements de joc segons les normes de
seguretat establertes a Europa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar juntament amb els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes Balears l’adaptació de les zones de joc
infantil a l’exterior amb els següents paràmetres:
a) Separar degudament els parcs infantils del trànsit rodat,
bé mitjançant una distància mínima de 30 metres o bé a través
de separació per mitjans naturals o artificials que protegeixin
els menors del perill derivat de l’accés immediat a la calçada.
b) Eliminar barreres arquitectòniques per fer accessibles els
parcs infantils als menors amb discapacitat, segons el que
preveu la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de
les Illes Balears.
c) Disposar, si és possible, de diferents àrees de joc segons
diversos trams d’edat i delimitar l’espai per a ús de bicicletes,
patinets i altres elements de joc que poden ocasionar danys a
les persones usuàries.
d) Prohibir l’accés d’animals a les àrees de joc.
e) Indicar a un lloc ben senyalitzat un número de telèfon del
servei encarregat del manteniment i la reparació de
desperfectes del parc infantil.
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f) Instal·lar suficients elements auxiliars com papereres,
bancs per seure, aparca bicicletes, entre d’altres.
g) Habilitar zones amb ombres, tant naturals com artificials,
a les zones de joc i voltants perquè els mesos de més calor es
faci viable el joc dels infants al parc (arbres, carpes, paraigües,
banderoles de paper,...).
Palma, a 7 de juny de 2022
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

B)
RGE núm. 5088/22, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
promoció dels escacs als centres educatius, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
Tots els estudis que s'han fet entorn dels efectes que
produeix la pràctica dels escacs durant la infància conclouen el
mateix: assenyalen els nombrosos beneficis per a nins i nines.
L'objectiu d'aquesta iniciativa no és convertir l'alumnat en
estrelles internacionals dels escacs, sinó que els puguin
conèixer, iniciar-se en aquest esport per gaudir dels seus
beneficis cognitius, socials i emocionals.
Qualsevol nin o nina pot jugar als escacs, no necessita tenir
unes capacitats intel·lectuals altes. Però el joc requereix un
esforç mental que estimularà les funcions cerebrals. I a més
l'ajudarà:
• A millorar la capacitat per analitzar i resoldre problemes,
així com a focalitzar l'atenció i concentrar-se.
• A organitzar-se i donar una resposta planificada evitant
impulsos, controlant així millor les seves emocions.
Estimula la creativitat, atès que els escacs activen les àrees
del cervell relacionades amb aquesta habilitat.
• Desenvoluparà intel·ligència logicomatemàtica i el càlcul
mental, ja que jugant als escacs s'activa la capacitat
d'anàlisi, assumint problemes, alternatives i resultats.
• Millorarà la memòria, ja que en els escacs és molt
important recordar els moviments que tenen més
probabilitats d'èxit a través de l'assaig-error i l'experiència
obtinguda a cada partida.
• En la majoria dels casos es reforça l'autoestima, i com que
els escacs tenen unes regles bastant clares i invulnerables,
els que juguen assíduament als escacs tenen menys
problemes a l'hora d'entendre i acceptar normes.
Als centres de secundària inscrits al programa “Escacs a
l'escola”, que ha estat impulsat per la Conselleria d'Educació
des de fa quatre cursos acadèmics, estan presentant projectes
fins a 2023, la qual cosa demostra la voluntat de donar
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continuïtat a aquest programa així com al compromís dels
centres participants.
La major part d'aquests projectes preveuen l'ús de les hores
de lliure disposició a l’ESO (1r, 2n i 3r) per desenvolupar
projectes interdisciplinaris amb els escacs com a eina
pedagògica, en molts de casos amb imputació de la qualificació
de diferents matèries, la qual cosa és una mostra de la
transversalitat d'aquest enfocament.
D'altra banda, amb l'adaptació curricular a la LOMLOE
podria ser complicada la continuïtat d'aquest treball per la
reducció d'hores de lliure disposició dels centres i el fet que
aquestes només es puguin distribuir “entre les matèries que ja
cursa l'alumne o la tutoria”.
Hem de cercar alternatives per continuar potenciant aquest
esport pels seus nombrosos beneficis per al desenvolupament
emocional i cognitiu de nins i nines. Per això, a més de
possibilitar que comencin a jugar durant l'etapa de primària per
al foment de la seva pràctica des d'edats més primerenques,
també volem garantir que els que ja tinguin l'afició pels escacs
puguin continuar jugant, aprenent i divertint-se a les escoles o
en els diferents espais públics amb caràcter educatiu o
d'esbarjo.
Per aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears sol·licita
al Govern de les Illes Balears:
Primer. A donar continuïtat al programa Escacs a l'escola
possibilitant que les escoles que l'hagin sol·licitat puguin
disposar del suport necessari perquè el programa es dugui a
terme de manera òptima per a professorat i alumnat interessat.
Segon. A desenvolupar les nostres estratègies comunicatives,
participatives i educatives per al foment de la pràctica dels
escacs en escoles i espais públics de caràcter formatiu i
educatiu i així com la seva promoció com esport.
Tercer. Al fet que s'impulsi els escacs com a activitat
extraescolar i s'ofereixi o es recomani pels seus beneficis per a
l'alumnat, la seva implantació a partir del curs 2022/2023 en els
centres educatius públics.
Quart. A coordinar-se amb els ajuntaments i consells insulars
de les Illes Balears per fomentar la formació en escacs de
monitors i monitores de temps lliure, així com incloure-ho en
la planificació de les escoles i els campaments d'estiu.
Palma, a 10 de juny de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

9126

BOPIB núm. 160 - 17 de juny de 2022
Ordre de Publicació
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
C)
Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5018/22, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, Popular,
Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta dels drets humans i contra el saqueig de recursos
naturals, membre de la instància sahrauí contra l'ocupació
del Marroc (ISACOM) i coneguda activista en defensa del
dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, Sra. Sultana
Khaya, sobre la seva vivència i per tal de rebre el suport del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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 acordi la compareixença urgent de la presidenta dels
drets humans i contra el saqueig de recursos naturals, membre
de la instància sahrauí contra l'ocupació del Marroc (ISACOM)
i coneguda activista en defensa del dret a l'autodeterminació del
poble sahrauí, Sra. Sultana Khaya, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

RGE núm. 5073/22, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre
les conseqüències per a les Illes Balears de la suspensió del
tractat d'amistat entre Espanya i Algèria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: la seva estada actual a
Alacant.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'anunci efectuat
pel Govern d'Algèria en relació amb la suspensió immediata del
tractat d'amistat amb Espanya, es fa necessari i urgent que
s'expliqui a la cambra quines conseqüències tindrà aquesta
suspensió per a la nostra comunitat autònoma i, especialment,
davant la, més que probable, laxitud a l'hora de controlar el
trànsit de la immigració il·legal que surt de les costes d'Algèria
en direcció a Espanya i més concretament a les Illes Balears.
Avui mateix hem estat testimonis de l'arribada d'almanco sis
pasteres amb més de 100 persones a les costes de les Illes
Balears. Es fa necessari i urgent, per tant, que el Govern doni
complida informació a la cambra de les mesures que pensa
adoptar al respecte.

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

D)

RGE núm. 5064/22, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre
els processos d'estabilització acordats per la Mesa Sectorial
de Serveis Generals.

RGE núm. 5074/22, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la delegada
del Govern a les Illes Balears sobre les gestions i actuacions
com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat
d'amistat entre Algèria i Espanya.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la delegada del Govern a les
Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: ateses la rellevància i
l'actualitat de l'assumpte en el marc del procés que es troba en
marxa en aquest moment per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública a les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'anunci efectuat
pel Govern d'Algèria en relació amb la suspensió immediata del
tractat d'amistat amb Espanya, es fa necessari i urgent que
s'expliqui a la cambra quines conseqüències tindrà aquesta
suspensió per a la nostra comunitat autònoma i, especialment,
davant la, més que probable, laxitud a l'hora de controlar el
trànsit de la immigració il·legal que surt de les costes d'Algèria
en direcció a Espanya i més concretament a les Illes Balears,
avui mateix hem estat testimonis de l'arribada de sis pasteres
amb més de 100 persones procedents d'Algèria. Es fa necessari

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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i urgent, per tant, que la delegada del Govern expliqui les
actuacions i gestions que pensa dur a terme.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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pel Govern de les Illes Balears, 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, i acorda de convocar sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, la data de la qual es fixarà oportunament, per tal de
dur-hi a terme la compareixença RGE núm. 5064/22.
Així mateix, la Mesa acorda, consegüentment, d'habilitar els
dies necessaris per tal que es pugui procedir a la compareixença
de què es tracta.

3.17. INFORMACIÓ
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4997/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució de les inversions dels pressuposts generals de l'Estat
a les Illes Balears, per la pregunta RGE núm. 5113/22, relativa
a efectes per a les Illes Balears de la suspensió del tractat
d'amistat entre Espanya i Algèria.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
Sol·licitud de convocatòria de sessions extraordinàries
de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en
relació amb les Sol·licituds de compareixença RGE núm.
5073 i 5074/22 i de les Diputacions Permanents que n'han
de resoldre (RGE núm. 5076/22) .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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 l'escrit
esmentat, presentat per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria de dues sessions de la Diputació Permanent amb
els ordres del dia següents:

Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5110/22,
del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l'Informe-memòria anual 2021-2022 del Comitè d'Experts
per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes
Balears.

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, per tal de procedir a la substanciació de la
sol·licituds de compareixença de la consellera de
Presidència per explicar les conseqüències per a les Illes
Balears de la suspensió del tractat d'amistat entre Espanya
i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, conformement amb l'establert als articles
190, 188 i 189 del Reglament de la cambra, admet a tràmit
l'escrit esmentat, i acorda de proposar a la Junta de Portaveus
que el debat i les propostes de resolució que se'n puguin
derivar, si n'és el cas, es tramitin davant la Comissió
d'Economia.

Punt únic. Adopció d'acord de la comissió de la sol·licitud
de compareixença urgent de la delegada del Govern a les
Illes Balears, sobre les gestions i actuacions com a
conseqüència immediata del tractat d'amistat entre Algèria
i Espanya i, si n'és el cas, substanciació de la
compareixença (escrit RGE núm. 5074/22).

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de les Diputacions Permanents
que n'han de resoldre.

B)

Ordre de Publicació
C)
Convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i habilitació dels dies
necessaris en relació amb la Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 5064/22 (RGE núm. 5065/22).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat

Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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4. INFORMACIONS

E)
Sol·licitud de convocatòria de sessions extraordinàries
en relació amb l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22 i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
5112/22).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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 l'escrit
esmentat, presentat per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:
Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació
i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm.
502/22, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 7380/21, de modificació de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5194/22,
del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article
104 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini
d'esmenes fins al proper dia 8 de juliol de 2022.
Palma, a 15 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i els
temaris i es designa el tribunal de les proves selectives per
a l’ingrés, per torn lliure, pel sistema de concurs oposició,
d’una plaça del cos facultatiu tècnic especialitat en imatge
i so del Parlament de les Illes Balears.
L’article 3 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears disposa que són funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears els que, en virtut de nomenament
legal, hagin estat incorporats amb caràcter permanent al seu
servei mitjançant una relació professional regulada
estatutàriament i retribuïda amb càrrec al pressupost d’aquesta
institució.
L’article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que el conjunt de places vacants de personal
funcionari i de personal laboral constitueix l’oferta anual
d’ocupació pública, amb dotació pressupostària, la cobertura de
les quals resulta necessària i no és possible amb el personal
existent.
D’acord amb l’article 13.4 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears regula que per a l’accés al cos
facultatiu tècnic especialitat imatge i so del Parlament de les
Illes Balears s’exigeix que els aspirants estiguin en possessió
d’un títol de grau o graduat o llicenciat en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals, en Comunicació Audiovisual,
enginyeria en telecomunicacions o equivalent; enginyer tècnic
en informàtica amb una especialització en imatge i so,
enginyeria tècnica en telecomunicació o equivalent.
Per altra banda, l’article 11.7 de l’Estatut de Personal
estableix que li correspon al cos facultatiu tècnic en imatge i so
la realització de les activitats pròpies d’aquest cos concebre i
dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia.
Actualment, el lloc de treball de tècnic superior en
audiovisuals del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so, de
la cambra roman a la Relació de Llocs de Treball ocupada de
manera interina i dotada pressupostàriament.
Per tots aquests motius, una vegada practicada i conclosa la
negociació amb la Junta de Personal, i fent ús de les
competències que corresponen a la Mesa de la Cambra, amb
compliment previ del que estableix l'article 62.3.c) i g) de
l’esmentat Estatut de Personal de la Institució parlamentària,
d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
1. S’aprova la convocatòria d’un concurs oposició en torn
lliure per proveir una plaça com a funcionari de carrera del Cos
facultatiu tècnic especialitat en imatge i so per ocupar el lloc
de treball de tècnic superior en audiovisuals del Parlament de
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les Illes Balears, atès que l’esmentada plaça roman ocupada
interinament i dotada pressupostàriament.
2. S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a Annex I d’aquesta Resolució. També
s’aproven els temes que s’adjunten a l’Annex III, i el barem de
mèrits a l’Annex II.
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Palma , 15 de juny de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
Annex I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals

3. S’aprova la constitució d’una borsa de facultatius tècnics
especialitat en imatge i so, per cobrir interinitats en aquest cos,
com a resultat de la finalització del procés selectiu, tot d’acord
amb l’establert a les normes vigents aprovades per la Mesa en
sessió de dia 21 de juny de 2016 en matèria de creació de
borses de funcionaris interins i al Decret 30/2009, de 22 de
maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal
funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Es deixen sense efecte les borses
del cos facultatiu tècnic especialitat en imatge i so, que
estiguessin vigents abans de l’aprovació d’aquesta resolució.
4. Es designen els membres de l’òrgan de selecció que consten
a l’Annex IV.
5. Es publica la informació addicional sobre protecció de
dades personals que s’adjunta a l’Annex V.
6. S’ordena la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB), en la
pàgina web del Parlament i en el tauler d’anuncis de la
Institució.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació al BOPIB de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de
facultatiu tècnic especialitat en imatge i so, per ocupar el lloc
de treball de tècnic superior en audiovisuals del Parlament de
les Illes Balears, del grup A, subgrup A2/C1, nivell 24 i
complement específic i la resta de retribucions equivalents a
les de cap de secció, que consisteix en un concurs oposició en
torn lliure.
1.2. Als funcionaris que accedeixin a aquestes places, amb
caràcter general, els correspon la realització de les activitats
pròpies d’aquest cos com concebre i dissenyar sistemes d'àudio,
vídeo i multimèdia. Són funcions bàsiques del lloc de treball:
supervisió, muntatge i manteniment dels equips audiovisuals
(àudio, vídeo i pc) instal·lats a les sales i espais del Parlament
de les Illes Balears. Suport al manteniment de les instal·lacions
i control de qualitat dels mitjans audiovisuals. Suport en
tasques administratives. Són tasques principals: Relació directa
amb persones usuàries de les instal·lacions. Supervisió de
muntatges d’audiovisuals especials. Suport a muntatges de
vídeo, videoconferències, incidències tècniques. Distribució de
tasques amb tècnics externs de suport. Control de l’estat i
manteniment dels equips i actualització de software. Control de
qualitat de l’equipament i del manteniment de les sales. Control
de confort de les sales. Suport al manteniment general i
muntatges especials a les instal·lacions.
1.3. Tothom que reuneixi les condicions i vulgui participar en
aquesta convocatòria presentarà al registre de l'Oficialia
Major del Parlament de les Illes Balears la corresponent
instància, dins del termini de 20 dies naturals, que s’iniciarà a
partir de la publicació al BOPIB.
1.4. Les proves de la fase d'oposició del procés selectiu
s'iniciaran a partir del mes de setembre de l'any 2022.
1.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades
d'aquesta convocatòria s'han de fer públiques en el tauler
d'anuncis del Parlament, i també en el web del Parlament, sens
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears (BOPIB) que estableixin aquestes bases
reguladores.
2. Requisits de participació
2.1 Ésser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels Estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a
l’article 56.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
2.2 Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a
l’edat de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en
què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
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2.3 No estar inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la funció
pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat o
inhabilitada per sentència ferma per l'acompliment de funcions
públiques.

procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent, i
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats,
els òrgans de l'Administració, les institucions o les empreses,
per a demanar-los la validació o l'autenticació dels documents
aportats com a justificants del compliment dels requisits o dels
mèrits al·legats.

2.4 No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents, tenint
la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les
funcions corresponents a la plaça.

3.4 Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos al
tauler d'anuncis de la Cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S'hi farà constar el
nom i els llinatges i les quatre darreres xifres del DNI, així
mateix s'assenyalarà el motiu de la no-admissió dels aspirants
exclosos, per tal que aquests, en el termini de 10 dies hàbils
comptadors des de la data de publicació de la llista provisional,
puguin al·legar o esmenar la causa que ha motivat la seva
exclusió provisional.

2.5 L’article 13.4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears preveu que per ingressar en el Cos de facultatiu
tècnic especialitat en imatge i so és necessari trobar-se en
possessió de la titulació específica de grau o graduat o
llicenciat en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, en
Comunicació Audiovisual, enginyeria en telecomunicacions o
equivalent; enginyer tècnic en informàtica amb una
especialització en imatge i so, enginyeria tècnica en
telecomunicació o equivalent.
2.6 Estar en possessió del certificat B2 de coneixements de
català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o
equivalent, expedit u homologat per l’òrgan competent en
matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per
l’Escola Balear d’Administració Pública o els expedits o
homologats per la conselleria competent en matèria de política
lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de
2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats
de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de
Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).
2.7 Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola,
hauran d’aportar les corresponents certificacions
d’homologació del títol exigit a l’apartat cinquè pel Ministeri
d’Educació i així mateix el de coneixement de la llengua
castellana degudament homologat.
3. Presentació d’instàncies i termini per a l’admissió dels
aspirants

3.5 Transcorregut el període anterior i en el termini màxim
d'un mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin
pogut presentar, si n'hi ha, i dictarà la corresponent resolució i
publicarà la llista definitiva dels aspirants admesos a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de
la Cambra. En aquesta llista s’inclourà el lloc, la data i l’hora
de celebració del primer exercici escrit, si n’és el cas. El primer
exercici no podrà celebrar-se abans del mes de setembre de
l’any 2022.
4. Òrgan de selecció. Tribunal qualificador
4.1. Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme
els procediments selectius d’acord amb el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears
(BOPIB núm. 49, de 12 de juny de 2020).
4.2. La composició de l’òrgan de selecció figura a l’Annex IV,
d’acord amb els criteris que estableix el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears
en concordança amb el que regula l’article 55.12 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears.

3.1 Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex
VI, juntament amb la documentació exigida en aquesta, dins el
termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà que
s’hagi publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.

4.3. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.

3.2 Els aspirants que presentin les certificacions o els títols
requerits a la base segona, hauran de presentar-los aportant la
còpia o les còpies degudament compulsada/es juntament amb
la instància.

Fase d'oposició

3.3 La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3.4 Amb la sol·licitud, els aspirants donen llur consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a
prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del

5. Procediment de selecció
El procediment de selecció consistirà en un concurs oposició
que s'ha de desenvolupar segons les fases següents:

La fase d'oposició està constituïda per les proves amb els
exercicis que s'indiquen a continuació:
Primera prova
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en contestar
per escrit dos exercicis, amb un interval mínim de dues
hores entre cada exercici. Aquests exercicis es poden fer el
mateix dia o en dies diferents, d'acord amb el que indiqui la
corresponent convocatòria del tribunal qualificador per a la
realització d'aquesta prova.
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a) Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit dos
temes de quatre extrets per sorteig d'entre els temes de
l'Annex A (temari audiovisuals): dos dels temes haurà de
ser extret d'entre els temes de l'1 al 20, s’elegirà un; i dos
temes extrets d'entre els temes del 21 al 41, s’elegirà un.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici.
b) Segon exercici: consisteix a desenvolupar per escrit 5
preguntes de tres alternatives diferents extrets per sorteig
d'entre els temes de l'Annex B (temari general).
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. El temps per
a la realització d’aquest exercici serà d’una hora. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici.
Segona prova
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a resoldre
dos exercicis de caràcter pràctic amb un interval mínim de
dues hores entre cada exercici. Aquests exercicis es poden
fer el mateix dia o en dies diferents, d'acord amb el que
indiqui la corresponent convocatòria del tribunal
qualificador per a la realització d'aquesta prova.
a) Primer exercici: consisteix a resoldre un supòsit pràctic
proposat pel tribunal, relacionat amb les funcions d’un
tècnic superior en audiovisuals. El supòsit pràctic serà
extret per sorteig d’entre tres alternatives diferents dels
temes 1 al 20 de l’Annex A (temari específic) en imatge i
so.
Es facilitarà als aspirants, si n’és el cas, les eines i la
documentació complementària necessària per a resoldre'ls.
El temps per fer aquest exercici és de dues hores. La
qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats del procés selectiu els opositors que en aquest
exercici no obtinguin un mínim de 5 punts. Si el supòsit
pràctic no s’ha contestat comporta l'eliminació de l'aspirant.
b) Segon exercici: consisteix a resoldre un supòsit pràctic
proposat pel tribunal, relacionat amb les funcions d’un
tècnic superior en audiovisuals. El supòsit pràctic serà
extret per sorteig d’entre tres alternatives diferents dels
temes 21 al 41 de l’annex A (temari específic) en imatge i
so. Es facilitarà als aspirants, si n’és el cas, les eines i la
documentació complementària necessària per a resoldre'ls.
El temps per a dur a terme aquest exercici és de dues hores.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats del procés selectiu els opositors que en aquest
exercici no obtinguin un mínim de 5 punts. Si el supòsit
pràctic no s’ha contestat comporta l'eliminació de l'aspirant.
Fase de concurs. Acreditació i valoració dels mèrits
Finalitzada la fase d’oposició, juntament amb el resultat de
la segona prova de la fase d’oposició, el tribunal ha
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis del Parlament de
les Illes Balears i en la pàgina web la llista de persones
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aspirants que, per haver superat tots els exercicis
eliminatoris, han de passar a la fase de concurs.
A les persones incloses en la citada llista se’ls ha de
concedir un termini de cinc dies hàbils perquè presentin la
sol·licitud, dirigida al Sr. President del Parlament de les
Illes Balears, en el registre de la cambra, en la qual
s’especifiquen l’experiència i la resta dels mèrits a l’efecte
de la baremació, i l’acompanyen amb la documentació
acreditativa de l’experiència i la resta dels mèrits previstos
en la convocatòria.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació a
la formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’annex II.
Aquelles persones que no presenten la sol·licitud esmentada
en el paràgraf anterior o no la presentin dins de termini,
perden el dret que la seva experiència i resta de mèrits es
valorin. Si l’experiència i la resta dels mèrits relacionats en
la sol·licitud ja consten en el Departament de Recursos
Humans del Parlament de les Illes Balears, únicament cal
citar-los en la sol·licitud sense aportar la documentació
acreditativa.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de la
documentació, el tribunal s’ha de reunir per valorar
l’experiència i la resta dels mèrits relacionats en la
sol·licitud i acreditats degudament. Únicament es valoren
l’experiència i la resta dels mèrits que s’hagin obtingut o
respecte dels quals s’han complit les condicions per a
obtenir-los fins a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació en aquest procés
selectiu. En cap cas es valoren com a mèrit les titulacions,
o equivalències, que siguin requisit d’accés, ni aquelles que
siguin necessàries per a obtenir altres titulacions que siguin
superiors a altres presentades. Tampoc es valora el mateix
mèrit més d’una vegada. La qualificació final del concurs
s’obté amb la suma aritmètica de les puntuacions atorgades
a cadascun dels apartats del barem.
Una vegada valorats l’experiència i la resta dels mèrits, el
tribunal ha d’exposar al públic la llista d’aspirants, amb la
puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en
els diferents apartats del barem i ha de concedir-los un
termini de deu dies hàbils perquè formulen, si escau, les
reclamacions que estimen pertinents amb relació a
l’aplicació del barem.
Qualificació final del concurs oposició
Una vegada resoltes les possibles reclamacions que es
presenten contra la qualificació de la fase de concurs, el
tribunal ha de publicar en els taulers d’anuncis i en la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears la llista
definitiva de les persones aspirants aprovades en tots els
exercicis eliminatoris de la fase d’oposició amb la
puntuació final obtinguda en el concurs oposició. La
qualificació final del concurs oposició es determina per la
suma aritmètica dels punts obtinguts en tots els exercicis de
la fase d’oposició i en la fase de concurs.
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6. Qualificacions i desenvolupament de les proves
6.1 La qualificació de les proves escrites es determina amb la
suma de les puntuacions obtingudes en la primera i la segona
prova; i es farà la seva conversió proporcional a un total de 80
punts, amb la proporció següent:
Primera prova
• Primer exercici (escrit) 30 punts.
• Segon exercici (escrit) 10 punts.
Segona prova
• Primer exercici (pràctic) 20 punts.
• Segon exercici (pràctic) 20 punts.
Els exercicis seran qualificats per cadascun dels membres del
Tribunal i s’eliminarà la nota més alta i la més baixa. La
qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes restants.
Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes.
Després de la correcció dels exercicis de la primera prova, es
publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels
aspirants amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les
dates i el lloc de realització de la segona prova.
Els aspirants disposaran de dos dies hàbils comptadors des de
la data de publicació al tauler d’anuncis de les puntuacions de
cada prova per efectuar les reclamacions oportunes. A
continuació el tribunal disposarà de set dies hàbils per resoldre
les reclamacions i, tot seguit, es farà pública la resolució
definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat al tauler
d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament de les
Illes Balears.
6.2 Finalitzada la fase d’oposició, juntament amb el resultat de
la segona prova de la fase esmentada, el tribunal ha d’exposar
al públic en el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes
Balears i en la pàgina web la llista de persones aspirants que,
per haver superat tots els exercicis eliminatoris, han de passar
a la fase de concurs.
A les persones incloses en la citada llista se’ls ha de concedir
un termini de cinc dies hàbils perquè presentin la sol·licitud,
dirigida al Sr. President del Parlament de les Illes Balears, en
el registre de la cambra, en la qual s’especifiquen l’experiència
i la resta dels mèrits a l’efecte de la baremació, i l’acompanyin
amb la documentació acreditativa de l’experiència i la resta
dels mèrits previstos en la convocatòria.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació a la
formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’Annex II.
6.3 Els criteris de correcció seran els següents:
Primera prova
• Primer i segon exercici
Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre
els temes desenvolupats, la claredat i l’ordre de les idees, la
qualitat en l’expressió escrita i la fluïdesa i la capacitat de
síntesi.

Segona prova
• Primer i segon exercici
Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre
els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i la resolució de
problemes, la claredat i l’ordre de les idees, la qualitat en
l’expressió escrita, la sistemàtica, el raciocini, la correcta
formulació de conclusions i la capacitat per resoldre els
dubtes plantejats. El tribunal valorarà la capacitat de
plantejar estratègies, protocols d'actuació, creació o gestió
d'eines o instruments en matèria de imatge i el so.
Es valorarà molt especialment els coneixements exposats ateses
les capacitats següents:
• La capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i
aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a
sistemes de captació, tractament analògic i digital,
codificació, transport, representació, processament,
emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de
serveis audiovisuals i informació multimèdia.
• La capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir
sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió,
àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
• La capacitat per a realitzar projectes de locals i
instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de
senyals d'àudio i vídeo.
• La capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica
sobre aïllament i condicionament acústic de locals;
instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció
de transductors electroacústics; sistemes de mesurament,
anàlisi i control de soroll i vibracions.
• La capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i
distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'ús i
accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i
interactius.
• La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, essent necessari haver obtingut un mínim
de 40 punts.
7. Publicació dels resultats
7.1 Les qualificacions de les proves es publicaran en el tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web de la Institució
parlamentària (www.parlamentib.es). Amb aquesta publicació
es considera feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia
el còmput dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.
7.2 Concloses les proves, el tribunal ha de fer pública la
puntuació total obtinguda pels aspirants, que s’ha de determinar
sumant les qualificacions dels quatre exercicis de les dues
proves.
7.3 En cas d’empat en la puntuació global, l’ordre s’ha
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor
puntuació en la primera prova. Si persisteix l’empat, s’ha de
resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació
més alta en la segona prova.
7.4 La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs
oposició en torn lliure determina els que d’acord amb el
nombre de places convocades, i ordenats de conformitat amb
el que estableix la base 6.3, hauran superat el procés selectiu,
el/la qual haurà d’ésser proposat/da pel tribunal a l’òrgan
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convocant perquè sigui nomenat/da tècnic superior en
audiovisuals del Parlament de les Illes Balears.
7.5 El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat el
procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre
de places convocades. Això no obstant, amb la finalitat
d’assegurar que es cobreixi la plaça convocada, quan hi hagi
renúncies d’aspirants seleccionats abans del nomenament o
presa de possessió, el tribunal ha d’elevar a la Mesa del
Parlament una relació complementària dels aspirants que
estiguin situats a continuació de la persona proposada, per
ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a
personal funcionari de carrera en substitució del qui hi renunciï.
8. Presentació de documents
8.1 L’aspirant que, d’acord amb el que estableix la base 6, hagi
superat el procés selectiu i hagi estat proposat pel tribunal per
a ésser nomenat funcionari o funcionària ha de
presentar
la documentació següent al registre de l’Oficialia Major, dins
el termini de vint dies naturals a comptar des de la data de
publicació de la proposta de nomenament:
a) Una declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant un
expedient disciplinari del servei de cap administració
pública.
b) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix
cap malaltia ni defecte físic o psíquic que li impossibiliti
d’exercir les funcions pròpies de la plaça convocada.
c) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent
per a aquells que no estiguin en possessió de la nacionalitat
espanyola.
8.2 L’aspirant proposat que no presenti la documentació
requerida, llevat que es tracti d’un cas de força major, que ha
de ser degudament comprovat i valorat per l’autoritat
convocant, o que no compleixi les condicions i els requisits
exigits, no pot ser nomenat funcionari o funcionària. Sens
perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas
de falsedat, resten anul·lades les seves actuacions en el procés
selectiu, del qual queda exclòs/a i perd tots els drets en la
convocatòria.
8.3 Aquell aspirant que tingués la condició de funcionari o
funcionària públic/a, estarà exempt de justificar
documentalment les condicions i requisits ja demostrats per
obtenir el seu anterior nomenament. Això no obstant, haurà de
presentar la certificació del ministeri, comunitat autònoma,
corporació local u organisme públic del qual depengui que
acrediti la seva condició.
9. Nomenament i presa de possessió
9.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els
documents presentats, l’Oficialia Major ha d’elevar la proposta
del tribunal a la Mesa del Parlament per a què acordi el
nomenament corresponent. L’acord de nomenament ha de ser
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
9.2 L’aspirant nomenat funcionari o funcionària disposarà del
termini d’un mes, comptador des de la notificació del
nomenament, per prendre possessió de la plaça, d’acord amb el
que disposa l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament
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de les Illes Balears. Si no pren possessió en el termini indicat,
sense causa justificada, s’entendrà que l’aspirant renuncia als
drets derivats de les actuacions del concurs oposició.
9.3 Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,
si n’impedeix el nomenament, i també la manca de jurament o
promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un cas
de força major, que ha de ser degudament comprovat i valorat
per l’Administració, comporten la pèrdua de tots els seus drets.
En aquest cas s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que
segueixi en puntuació.
10. Constitució d’una borsa ordinària d’interins
Es constitueix una borsa de tècnics/tècniques superiors en
audiovisuals per cobrir interinitats en aquest cos, com a resultat
de la finalització del procés selectiu, tot d’acord amb l’establert
a les normes vigents aprovades per la Mesa en sessió de dia 21
de juny de 2016 en matèria de creació de borses de funcionaris
interins, i al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova
el procediment de selecció de personal funcionari interí al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
10.1 L’ordre de prelació vindrà determinada per la puntuació
final obtinguda, de major a menor.
10.2 En relació amb el funcionament de la borsa, les
substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació
obtinguda de major a menor. Quan es produeixi una vacant,
s’oferirà al membre de la borsa que pertoqui per ordre de
prelació ocupar la plaça com a funcionari interí.
10.3 Mentre ocupin les places com a membres del cos de
facultatiu tècnic, especialitat en imatge i so, les persones
seleccionades tindran la condició de funcionaris interins del cos
esmentat i rebran les retribucions que corresponguin al lloc de
treball que ocupin en cada moment.
10.4 D’acord amb les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears, la
borsa tendrà una durada de tres anys. En relació amb el
funcionament de la borsa, en tot allò no previst en les presents
bases s’estarà al que disposen les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears i de manera supletòria, el Decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
11. Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1 Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o
notificades.
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11.2 Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 11.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la
seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

administratiu (la puntuació del qual es pot acumular a la de
l’altre certificat que s’acredita).
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2,5 punts.
3. Mèrits acadèmics
Preferentment s’han de valorar les titulacions acadèmiques o la
docència dels estudis acadèmics que estan directament
relacionades amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat,
si escau, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit per
participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrit els
estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els
estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per
participar en la convocatòria.
a) Titulacions acadèmiques

Annex II
Barem de mèrits
1. Experiència professional
A. Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin
anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa:
0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.
B. Serveis prestats en una empresa pública societària exercint
funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin
anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa que
es convoca: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.
C. Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb
caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector
públic, o en fundacions del sector públic, exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin
anàlogues a les del cos, escala, i especialitat si escau, de la
borsa que es convoca: 0,06 punts per mes, fins a un màxim
de 7 punts.
D. Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre
que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978, de
26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en
l’administració pública, exercint funcions que per la seva
naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del cos,
escala i especialitat de la borsa: 0,07 punts per mes, fins a
un màxim de 10 punts, excepte els serveis prestats als
organismes públics que es regeixen en general pel dret
privat, que s’han de valorar d’acord amb el que disposa
l’apartat anterior.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
2. Coneixements orals i escrits de català
S’han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
• Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1 punt.
• Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts.
• Nivell LA, de coneixements de llenguatge administratiu
(abans nivell E): 0,5 punts.

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques
(inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o
l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els
títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les
universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments
propis.
•

Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 3 punts.
• Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 2 punts.
• Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols
propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert
universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren
a raó de 0,050 punts per cada crèdit LRU (sistema de
valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret
1497/1987, de 27 de novembre), o per cada 10 hores
lectives, i a raó de 0,125 punts per cada crèdit ECTS
(sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25
hores lectives, amb un màxim de 2 punts.
• En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau
no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits
LRU o ECTS, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar, d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,050
punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.
• No s’han de tenir en compte com a mèrit els títols de màster
que habilitin per a l’exercici de la professió que, si n’és el
cas, sigui objecte de la convocatòria, i en el supòsit de
presentar el títol de grau, atès que, en els esmentats casos,
n’és un requisit.
• La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden
valorar els de nivell inferior o el del primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctorat,
màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot
valorar la llicenciatura o l’equivalent.
La valoració màxima d’aquest apartat és de 4 punts.
b) Docència impartida d’estudis acadèmics

S’ha de valorar només el certificat que correspongui al nivell
més alt que aporta la persona interessada, sempre que sigui
superior al que constitueix un requisit per participar en la borsa
a la qual opta, tret del certificat de coneixements de llenguatge

Es valora la docència impartida d’estudis acadèmics oficials de
les titulacions incloses en la lletra d’aquest apartat, a) així com
dels ensenyaments propis de les universitats espanyoles:
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•
•

Per cada crèdit LRU o, si n’és el cas, per cada 10 hores de
docència: 0,15 punts.
Per cada crèdit ECTS o, si n’és el cas, per cada 25 hores de
docència: 0,375 punts.

crèdit ECTS, equivalent a 25 hores de durada. Si no se
n’especifica la durada, s’ha de valorar amb 0,025 punts.
En el supòsit que el diploma o el certificat no indiquin els
crèdits o no s’especifiqui si es tracten de crèdits LRU, CFC
o ECTS, s’entén que són LRU i s’han de computar, d’acord
amb el paràgraf anterior, a raó de 0,05 punts per cada crèdit
o per cada 10 hores lectives. En el supòsit que figurin
simultàniament crèdits i hores, cal atenir-se als crèdits.

En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s’ha d’entendre
que són LRU i s’han de computar, d’acord amb el paràgraf
anterior, a raó de 0,15 punts per cada crèdit o per cada 10 hores
de docència.

II. Cursos amb certificat d’assistència: 0,03 punts per cada
10 hores, o proporcionalment en cas de durada inferior. Si
no se n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015
punts.
Això no obstant, la valoració dels cursos d’aplicacions
d’informàtica per a usuaris que indica el punt 4 a) 4 ha de
ser la següent:
• Nivell bàsic: 0,1 punts.
• Nivell intermedi: 0,2 punts.
• Nivell superior: 0,3 punts.

La docència d’una mateixa matèria o contingut només s’ha de
valorar una vegada.
La valoració màxima d’aquest apartat 3 b) és d’1 punt.
4. Formació
a) Cursos
Per valorar els cursos de formació i de perfeccionament cal
atenir-se als criteris següents:

En el cas que els certificats no indiquin el nivell, la
valoració ha de ser la següent:
• Cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,1 punts.
• Cursos de durada de 20 a 29 hores: 0,2 punts.
• Cursos de durada de 30 hores o més: 0,3 punts.

1. S’inclouen els cursos que s’imparteixen en el marc dels
acords de formació contínua amb l’Administració, sigui quin
sigui el promotor del curs i els cursos oferts pel Parlament de
les Illes Balears.

Només s’ha de valorar el nivell més alt o el certificat de
més hores de cadascuna de les aplicacions.

2. S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública o que estiguin homologats per una escola
d’administració pública.

La resta dels cursos d’informàtica s’han de valorar amb els
criteris generals de puntuació, si estan relacionats amb les
funcions del cos i de l’escala o l’especialitat corresponents
al concurs oposició al qual s’opta.

3. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació
ocupacional que imparteix o promou el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears (SOIB) i altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de
formació ocupacional.

7.2 Cursos impartits:
Haver impartit cursos s’ha de valorar a raó de 0,10 punts
per cada crèdit CFC o LRU, equivalent cada crèdit a 10
hores de durada, i 0,25 punts per cada crèdit ECTS,
equivalent a 25 hores de durada. Si no se n’especifica la
durada, s’ha de valorar amb 0,05 punts.

4. Els cursos de l’àrea juridicoadministrativa, els de l’àrea de
qualitat (gestió de persones i gestió de l’organització), els
d’igualtat de gènere, els d’aplicacions d’informàtica per a
usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i
Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s’han de
valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s’ha de considerar
que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de
riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.
5. Els altres cursos no inclosos en el punt 4 s’han de valorar
quan el contingut està directament relacionat amb les funcions
del cos, l’escala o l’especialitat corresponent al concurs
oposició al qual s’opta.

En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU, CFC o ECTS, s’ha
d’entendre que són LRU i s’han de computar, d’acord amb
el paràgraf anterior, a raó de 0,10 punts per cada crèdit o
per cada 10 hores de docència.
8. Puntuació màxima:
•

Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 4 (cursos de les àrees
juridicoadministrativa, qualitat, igualtat de gènere,
aplicacions d’informàtica, i el curs bàsic de prevenció de
riscs laborals): 2 punts.

•

Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 5 (directament relacionats
amb les funcions del cos, l’escala o l’especialitat): 5 punts.

6. En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions
formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix
programa, encara que se n’hagi repetit la participació.
7. La valoració dels cursos és la següent:
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7.1 Cursos rebuts:
I. Cursos amb certificat d’aprofitament: 0,05 punts per cada
crèdit CFC (Comissió de Formació Contínua) o LRU,
equivalent a 10 hores de durada, i 0,125 punts per cada

La valoració màxima d’aquest apartat 4 a) (Cursos) és de 8
punts.
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b) Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,2
punts per coautoria i 0,5 punts per autoria individual.

b) Altres accions formatives
S’han de valorar els diplomes, els títols oficials o els certificats
expedits per centres o organismes del mateix caràcter, referits
a seminaris, congressos i jornades, relacionats amb les funcions
del cos, de l’escala o de l’especialitat de la borsa sol·licitada:
0,03 punts per cada 10 hores, o proporcionalment en cas de
durada inferior a 10 hores. Si no se n’especifica la durada,
s’han de valorar amb 0,015 punts.
La impartició de conferències en aquests seminaris, congressos
i jornades: 0,10 punts per cada 10 hores, o proporcionalment en
cas de durada inferior a 10 hores. Si no se n’especifica la
durada, s’han de valorar amb 0,05 punts. En aquest apartat
s’han de tenir en compte els criteris generals esmentats en
l’apartat 4 a) (Cursos).
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat 4
b) (Altres accions formatives) és d’1 punt.
c) Coneixement de llengües estrangeres
Marc comú europeu
Puntuació
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.
Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.
Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.
Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, EOI o
òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la
normativa vigent en matèria de llengües de la Unió Europea i/o
de l’Estat Espanyol.
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat és
de 2 punts.
5. Publicacions
5.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre
estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o
professionals sobre matèries o temes relacionats directament
amb les funcions de les places de la borsa sol·licitada, d’acord
amb els criteris que s’expressen a continuació:
a) Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.

5.2. La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1,5 punts.
Annex III
Temari
Annex A
Temari específic
1.
2.
3.
4.

Principis bàsics audiovisuals: Visió, llum i color.
Principis bàsics audiovisuals: So i audició.
Senyals analògiques i digitals en el món audiovisual
Senyal analògic de vídeo: sistemes analògics de senyal
compost.
5. Format digital de vídeo: senyal digital de vídeo i normes de
digitalització. Formats d'imatge.
6. Compressió de vídeo digital.
7. Format digital d’àudio: senyal digital d’àudio i estàndards
de digitalització. Compressió d’àudio.
8. Serveis de contribució, distribució i transport de senyals de
vídeo, àudio i dades associades.
9. Televisió Digital Terrestre, Televisió digital per cable,
Televisió digital per Satèl·lit
10.
Disseny, instal·lació i gestió de Sistemes de Cablejat
Estructurat.
11.
Concepció i disseny de sales tècniques i centres de
processament de dades (CPD).
12.
Comunicacions i xarxes. Terminologia i conceptes. Els
models de referència OSI i TCP/IP. Protocols TCP/IP.
Tècniques de commutació i enrutament.
13.
Internet. Serveis i protocols. Arquitectura de xarxes i
medis de transmissió. Seguretat i gestió de xarxes.
14.
Convergència de xarxes de dades, àudio i vídeo.
15.
Producció de vídeo sobre tecnologia IP.
16.
Producció d’àudio sobre tecnologia IP.
17.
Sistemes d’automatització d’emissió.
18.
La construcció, l’explotació i la gestió de serveis i
aplicacions de telecomunicacions: captació, tractament
analògic i digital, codificació, transport, representació,
processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i
presentació de serveis audiovisuals i informació
multimèdia.
19.
Creació, codificació, gestió i difusió de continguts
multimèdia atenent a criteris d'usabilitat i accessibilitat
dels serveis audiovisuals.
20.
Sistemes de digitalització i gestió integral de continguts
audiovisuals.
21.
Plataformes de distribució de continguts audiovisuals.
22.
Intel·ligència artificial aplicada a l’àmbit de la
producció audiovisual.
23.
Sistemes de debat i conferència en cambres legislatives.
24.
Sistemes de votació en cambres legislatives.
25.
Sistemes de creació de vídeo actes en cambres
legislatives.
26.
Gestió i distribució de senyals audiovisuals en cambres
legislatives.
27.
Components i sistemes de producció audiovisual en
cambres legislatives.
28.
Explotació de sistemes audiovisuals en entorns de
cambres legislatives.
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29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

Eines i tecnologies per a la catalogació i indexació de
continguts audiovisuals en cambres legislatives.
Sistemes de projecció i presentació en entorns de
cambres legislatives, i la seva integració en la producció
audiovisual.
Els sistemes audiovisuals com a eina de suport i millora
de l’activitat parlamentària: de la infraestructura al
producte i al servei.
Explotació documental dels productes audiovisuals.
Sistemes gestors, tecnologies, solucions de mercat.
Sistemes de videoconferència i la seva integració en la
producció audiovisual.
Accessibilitat en la producció de continguts
audiovisuals.
Sistemes de redacció i d’automatització de notícies.
Infraestructura tècnica dels centres de producció i
emissió de continguts audiovisuals
Arxivat digital de continguts audiovisuals.
Enginyeria d’implantació: planificació i execució de
instal·lacions. Video IP. Xarxes i protocols de
comunicacions. Telefonia i dades.
El mercat de productes i serveis audiovisuals. Sectors.
Fabricants, integradors i proveïdors de serveis. Fires i
esdeveniments.
Seguretat i salut en les instal·lacions tècniques.
Llei de Contractació del Sector Públic en l’àmbit de la
licitació de sistemes i serveis audiovisuals.

Annex B
Temari general
1. La Constitució espanyola del 1978. Principis generals. Els
drets fonamentals i les llibertats públiques. La reforma
constitucional.
2. L'ordenament jurídic. La llei: concepte i classes; lleis
orgàniques i lleis ordinàries; les normes del Govern amb
rang de llei. El reglament administratiu. Els tractats
internacionals. Les relacions entre l'ordenament jurídic
estatal i els ordenaments autonòmics.
3. La Unió Europea: el Tractat de la Unió Europea i el Tractat
de funcionament de la Unió Europea. La Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea. Les competències de la
Unió Europea. Les institucions de la Unió Europea. Els
actes jurídics de la Unió: reglaments, directives, decisions,
recomanacions i dictàmens.
4. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: procediment
d'elaboració i de reforma. Els drets i els deures dels
ciutadans de les Illes Balears.
5. El procediment administratiu: concepte, principis generals
i fases. La notificació i la publicació dels actes
administratius. Els recursos administratius: principis
generals i classes de recursos. El recurs contenciós
administratiu.
6. La contractació administrativa: concepte i fonts; principis
bàsics; classificació dels contractes i règim jurídic.
7. El Parlament de les Illes Balears. Concepte i naturalesa
jurídica. Composició. L’estatut jurídic dels parlamentaris.
Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de diputat.
Règim d’incompatibilitats. Drets deures i prerrogatives
parlamentàries. L’organització del Parlament.
8. L’estatut jurídic del Parlament. El reglament parlamentari:
naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del Parlament
de les Illes Balears estructura i contingut.
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9. El Parlament de les Illes Balears. El mandat parlamentari.
La caducitat del mandat parlamentari. La constitució del
Parlament. Legislatura i períodes de sessions. La Diputació
Permanent. La dissolució del Parlament: formes i efectes.
10.
Els òrgans de govern de la Institució parlamentària. La
Presidència del Parlament, la Mesa: la seva importància
i naturalesa, elecció i funcions. La Junta de Portaveus.
11.
Els òrgans funcionals de la cambra parlamentària. El Ple
i les comissions. Classes de comissions. Les ponències.
12.
El Parlament de les Illes Balears. Les sessions i les
seves classes. Dies i hores hàbils. La convocatòria.
L’ordre del dia: elaboració i significat; les seves
modificacions. El quòrum.
13.
Les interpel·lacions i les mocions; les preguntes; el
control del compliment de les mocions i les resolucions.
14.
Els procediments legislatius especials al Parlament de
les Illes Balears. L’ elaboració de proposicions de llei
per a la seva tramesa al Congrés dels Diputats.
Promulgació i publicació de les lleis.
15.
Els instruments específics de control, direcció política
i informació al Parlament de les Illes Balears. La
qüestió de confiança. La moció de censura. El debat
general sobre l’acció política i de govern.
16.
Els instruments específics de control, direcció política
i informació al Parlament de les Illes Balears. Preguntes
i interpel·lacions, mocions i proposicions no de llei. Les
comissions d’investigació.
17.
L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
L’organigrama del Parlament de les Illes Balears.
Funcions del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i
so..
18.
L’Administració electrònica, pilars i principis. Seu
electrònica: concepte. La interoperabilitat a les
administracions públiques: concepte i finalitat. La
Plataforma d’Interoperabilitat de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PINBAL).
Aportació de documents a càrrec dels interessats en el
procediment administratiu.
19.
Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria
d’igualtat, no discriminació i violència de gènere.
20.
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al
lloc de treball.
21.
Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les
persones físiques. Principis de la protecció de dades
personals. Drets de les persones. Responsable i
encarregat del tractament. Règim sancionador.
Autoritats de control. Drets digitals.
Annex IV
Tribunal qualificador
Membres del tribunal titulars
• President: Bartomeu Munar i Pascual
• Vocal 1: Miquel Monserrat i Bibiloni
• Vocal 2: Joan Mateu Prats i Coll
• Vocal 3: Jacinto Mateos Fernández. Cap de servei
d’audiovisuals de l’Assemblea d’Extremadura.
• Vocal 4: Dr. Llorenç Valverde i Garcia. Catedràtic de la
Universitat de les Illes Balears
• Representant de la Junta de Personal amb veu però sense
vot
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Membres del tribunal suplents
• President: Joan Miquel Tramullas
• Vocal 1: Xavier Mesquida i Perpinyà
• Vocal 2: Jeroni Martí i González
• Vocal 3: Dr. Antoni Bibiloni i Coll. Professor titular
d’universitat. Departament de ciències matemàtiques i
informàtica de la Universitat de les Illes Balears
• Vocal 4: Sra. María Jesús Valiño Larrea. Cap de servei
d’informàtica del Parlament de La Rioja
• Representant de la Junta de Personal amb veu però sense
vot
Annex V
Informació addicional sobre protecció de dades personals
Responsable del tractament
El Parlament de les Illes Balears, com a responsable del
tractament, informa els aspirants que tractarà les dades
personals dels candidats i de les persones seleccionades en el
procés selectiu amb la finalitat de gestionar la convocatòria
d’oferta pública de treball, i compleix i se sotmet a les
obligacions establertes en el Reglament europeu 2016/679, del
27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD), la Llei
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa
complementària.
Finalitat del tractament
Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el
procés selectiu d’un concurs oposició del cos facultatiu tècnic,
especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears, així
com per al nomenament com a funcionari de carrera de la
persona aspirant que l’hagi superat i la constitució de la borsa
d’interins ordinària derivada d’aquest procés.
Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent.
Legitimació
El tractament de les dades personals és necessari per complir
una obligació legal i aconseguir l’interès públic, com és la
selecció de personal al servei de les administracions públiques
d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat.
La base jurídica del tractament és el consentiment dels
aspirants i una obligació legal, tal com estableix l’article 55 del
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Les
dades podran ésser comunicades, complint la normativa legal,
a altres administracions públiques.

•

Dades relatives a la salut: Percentatge i tipus de discapacitat

Els aspirants són informats que les dades de nom, cognoms o
darrers quatre dígits del número del document oficial
d’identitat seran publicades a la pàgina web del Parlament i als
mitjans definits per la legislació, en allò relacionat amb la
convocatòria de selecció de personal (llistes d’admesos i
exclosos) en compliment de la Llei 19/2013, de 19 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Els terminis de conservació de les dades seran les necessàries
per complir la finalitat del procediment i els que preveu la
legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord
amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Per tant, una vegada sigui ferma la resolució de la convocatòria
i el nomenament de personal, els aspirants que hi hagin
participat i no hagin estat seleccionats tindran un termini de sis
mesos per a retirar la documentació aportada adreçant-se al
Departament de Recursos Humans. Després d’aquest termini,
es podrà destruir aquesta documentació.
Destinataris de les dades personals
Se cediran les dades als següents organismes o persones, a
l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria
de selecció de personal:
• Tribunal qualificador del procés selectiu: per al
desenvolupament de les proves selectives i, si s'escau, la
valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés
selectiu previstos en la convocatòria.
• Departament de Recursos Humans del Parlament de les
Illes Balears: per al nomenament i presa de possessió del
personal funcionari de carrera, o, si s'escau per al
nomenament com a personal funcionari interí.
• Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears: en
aplicació de les obligacions que preveu la normativa per
seleccionar empleats públics amb les previsions que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
• Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del
principi de transparència que regeix els procediments
selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants
podran sol·licitar la consulta dels exercicis de les altres
participants, i dels seus mèrits, si s'escau, per comprovar el
funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas,
podran obtenir les dades de contacte d'altres persones
aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o
l'adreça de correu electrònic.
• Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal
requereixi l'expedient del procediment, l'Administració
trametrà les dades personals que hi constin en
l'Administració de justícia.

Categories de dades personals objecte de tractament

No se cediran les dades personals altres organismes o tercers,
tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d’acord amb
l’RGPD.

•

Exercici de drets i reclamacions

•

Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, data de
naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.
Dades acadèmiques i professionals: Titulació i nivell de
coneixements de llengua catalana

El Parlament de les Illes Balears portarà a terme les accions i
mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat
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de la informació amb l’objectiu de vetllar per la privacitat i la
intimitat dels participants en el procés de selecció.

aportar la documentació per acreditar-ho en el cas de ser
requerit per l’Administració.

Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen
dret a sol·licitar a l’Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears la confirmació de que les seves dades són objecte de
tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació,
la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al
tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins
i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que
estableix l'RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les
dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al
procés selectiu.

2. Que no he estat separat del servei de l’Administració local,
autonòmica o estatal, ni estic inhabilitat per a l’exercici de la
funció pública. Em compromet a comunicar a l’autoritat
convocant qualsevol canvi que es produeixi en aquest sentit en
la meva situació personal.

Si algun aspirant considera que el Parlament de les Illes Balears
ha incomplert algun dels principis de la legislació o no ha donat
resposta de manera adequada a les seves sol·licituds en matèria
de protecció de dades, es pot adreçar i presentar una reclamació
davant el responsable del tractament, l’Oficialia Major com a
responsable del tractament per representació de la Institució
parlamentària.

Adjunt
1. El títol de grau o graduat o llicenciat en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals, en Comunicació Audiovisual,
enginyeria en telecomunicacions o equivalent; enginyer
tècnic en informàtica amb una especialització en imatge i
so, enginyeria tècnica en telecomunicació o equivalent.
2. El certificat B2 o equivalent que acredita el nivell de català,
mitjançant còpia compulsada.
3. El DNI o el document equivalent per aquells aspirants que
no tenguin la nacionalitat espanyola, mitjançant còpia
compulsada.
4. En relació amb els coneixements de castellà pels aspirants
que no tenguin la nacionalitat espanyola:
• Adjunta el corresponent títol o certificació homologat
5. Els mèrits que s’han de valorar atès l’annex II de les bases
reguladores.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no
hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la
Reclamació de tutela de drets davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD).
Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: El
delegat de Protecció de Dades del Parlament de les Illes
Balears es troba a l’edifici seu del Parlament de les Illes
Balears (carrer Conquistador 11).

3. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds
físiques i psíquiques que són necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos facultatiu tècnic, especialitat en imatge i so del
Parlament de les Illes Balears.

Sol·licit
Annex VI
Model d’instància
Dades personals

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectiva pel
sistema de concurs oposició del Cos facultatiu tècnic,
especialitat en imatge i so del Parlament de les Illes Balears.

Nom i llinatges

Palma , ___ de ___________ del 2022

Data de naixement

[Signatura]

DNI

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic
Declar
1. Que complesc els requisits que s’exigeix a la base segona
de la convocatòria, referits sempre a la data d’expiració del
termini assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el
procés selectiu, i que són certes les dades que es consignen en
aquesta sol·licitud i els documents aportats, i sé que la
inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada o
document pot produir els efectes prevists en l’article 69.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Em compromet a

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i
amb la legislació concordant i vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del
tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud. El responsable del tractament
de les vostres dades és el Parlament de les Illes Balears. Les vostres dades seran tractades
amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. La legitimació per a l’ús de les vostres dades
està basada en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Institució i el consentiment
de la persona interessada. Els resultats seran publicats si així es considera. Les dades es
conservaran en l’arxiu de la cambra durant els terminis definits en la normativa pròpia de
gestió documental.
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