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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acord de la convocatòria de sessió extraordinària,
sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
5956/22.
La Diputació Permanent, a la sessió de dia 29 de juliol de
2022, acorda per 16 vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
la convocatòria de sessió extraordinària per tal de dur a terme
la sol·licitud de compareixença urgent RGE núm. 5951/22,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, de la consellera de
Salut i Consum, sobre la condemna al Govern per manca
d'abstenció del director de l'Ibsalut en un procés de selecció de
funcionaris on participà la seva filla.
Palma, a 29 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2022, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5697/22 (complementat amb els
escrits RGE núm. 5701 i 6079/22), dels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, d'aprovació de
l'inventari de llocs d'interès geològic de les Illes Balears i
protecció del patrimoni geològic.
Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI D'APROVACIÓ DE
L'INVENTARI DE LLOCS D'INTERÈS GEOLÒGIC
DE LES ILLES BALEARS I PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI GEOLÒGIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Declaració Internacional dels Drets de la Memòria de la
Terra de Digna (1991) i posteriorment, a Espanya, la
Declaració de Girona sobre el Patrimoni Geològic (1997) van
afirmar que el patrimoni geològic està íntimament unit al medi
ambient i la seva conservació és absolutament necessària i

indissociable de la del patrimoni natural i cultural en general,
per la qual cosa una política de conservació de la naturalesa
que no contempli adequadament la gestió i protecció del
patrimoni geològic mai serà una política ambiental correcta.
La Recomanació Rec (2004-3) sobre conservació del patrimoni
geològic i de les àrees d’especial interès geològic, adoptada pel
Consell de Ministres del Consell Europeu el 5 de maig de 2004,
instava els governs, mitjançant recomanacions i propostes
d'actuació, a identificar en els seus territoris àrees d'especial
interès geològic; desenvolupar estratègies i directrius nacionals
per a la protecció i gestió d'àrees d'especial interès geològic;
reforçar els instruments legals existents o desenvolupar altres
nous, per a protegir àrees d'especial interès geològic i elements
mòbils del patrimoni geològic; i assignar recursos financers
adequats per donar suport a les iniciatives proposades, entre
d’altres.
Dins l’àmbit espanyol, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a l’article 2 inclou entre
els seus principis la conservació i restauració de la biodiversitat
i de la geodiversitat, així com la conservació i preservació de
la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la
diversitat geològica i del paisatge. A més, defineix formalment,
per primera vegada en un text legal, els conceptes de
geodiversitat, geoparc, recursos naturals i patrimoni geològic
com a part integrant del patrimoni natural. També estableix a
l’article 5 l’obligació de tots els poders públics, als seus
respectius àmbits competencials, de vetllar per la conservació
i la utilització racional del patrimoni natural a tot el territori
nacional i a les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció
espanyola, incloent la zona econòmica exclusiva i la plataforma
continental, amb independència de la seva titularitat o règim
jurídic; i també obliga les Administracions públiques, en el seu
respectiu àmbit competencial, a dotar-se de les eines que
permetin conèixer l’estat de conservació del Patrimoni Natural
i la Biodiversitat per adoptar les mesures procedents, i a
integrar a les polítiques sectorials els objectius i previsions
necessàries per a la conservació i valoració del Patrimoni
Natural, la protecció de la Biodiversitat i la Geodiversitat, la
conservació i ús sostenible dels recursos naturals i el
manteniment i, si escau, la restauració de la integritat dels
ecosistemes.
En el seu article 9 estableix els objectius i contingut de
l’Inventari Espanyol de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
En el contingut mínim d’aquest figura “un inventari de Llocs
d'Interès Geològic representatiu de, almenys, les unitats i
contextos geològics recollits en l'Annex VIII”. Al mateix article
es diu que la formació de l‘esmentat Inventari es durà a terme
en col·laboració amb les comunitats autònomes, així com de les
institucions i organitzacions de caràcter científic, econòmic i
social.
L'Informe sobre l'estat del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat a Espanya a 2020 del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, referent al sexenni
2014-2020, fa notar que si bé va en augment el número de LIG
i de Global Geosites estudiats i inclosos a l'Inventari Espanyol
de Llocs d'Interès Geològic (IELIG), el 14,4% dels LIG
revisats a 2020 presentaven un estat de conservació
desfavorable. A més, una primera avaluació ha estimat que més
del 40% d'aquest patrimoni geològic està directament amenaçat
i és molt vulnerable als impactes del Canvi Global i del Canvi
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Climàtic. L’Informe, particularment, urgeix a garantir la
conservació eficaç del patrimoni de tipus paleontològic.
D'altra banda no podem oblidar que l'evolució geològica d'un
territori i els elements geològics resultants són els que
determinen la geodiversitat i condicionen el paisatge. Els llocs
d'interès geològic no sols tenen valors intrínsecs (estratigràfics,
paleontològics, geomorfològics, hidrogeològics, etc.), sinó que
a més, en si mateixos o en unió d'altres elements, conformen i
configuren paisatges que no fan sinó reafirmar la necessitat de
la seva protecció. El Conveni Europeu del Paisatge, fet a
Florència el 20 d'octubre de 2000 i ratificat per Espanya al
2007, obliga les parts a reconèixer jurídicament els paisatges
com element fonamental de l'entorn humà, expressió de la
diversitat del seu patrimoni comú cultural i natural i com a
fonament de la seva identitat; i a adoptar mesures específiques
de sensibilització de la societat civil i les autoritats públiques
sobre el valor dels paisatges; mesures de formació i educació;
i a establir procediments d'identificació i qualificació dels
paisatges, definir objectius de qualitat per a aquests i establir
instruments d'intervenció destinats a la protecció, gestió i/o
ordenació del paisatge.
A les Illes Balears des de l’àmbit tècnic i científic s'ha realitzat
un notable esforç d'inventari i caracterització del Patrimoni
Geològic que fins ara no s'ha reflectit en figures normatives ni
de protecció. Així, la publicació dels llibres “Illes d’aigua.
Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes Balears” i “Els
camins de l’aigua de les Illes Balears” realitzats en
col·laboració amb l'Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) i amb la participació d'investigadors de la Universitat
de les Illes Balears (UIB), l’Associació de Geòlegs de les Illes
Balears (AGEIB) i la Federació d'Espeleologia de les Illes
Balears va representar una fita fonamental en el coneixement
del nostre Patrimoni.
A les I Jornades de Patrimoni Geològic realitzades a les Illes
Balears al novembre de 2008, la Conselleria de Medi Ambient
va manifestar que s'estava “elaborant un inventari dels Llocs
d'Interès Geològic més importants de les illes amb la finalitat
de crear una xarxa balear de Llocs d'Interès Geològic de
patrimoni geològic per a la seva posterior protecció”.
Aquests treballs d'inventari i caracterització poden
considerar-se conclosos, sense perjudici que un inventari és
sempre un element viu que s’ha d’anar actualitzant. Els llocs
inventariats en els treballs realitzats es corresponen amb els
punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de les Unitats geològiques més
representatives de la geodiversitat del territori espanyol, i amb
els punts 3, 6, 12 i 13 dels Contextos geològics d'Espanya de
rellevància mundial de l'Annex VIII de la Llei 42/2007, de 13
de desembre. També s'han realitzat catàlegs espeleològics.
D’altra banda, la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, dedica el seu títol III al
patrimoni arqueològic i paleontològic.
Les característiques del desenvolupament econòmic de les Illes
aconsellen que els béns integrants d’aquest inestimable
patrimoni siguin objecte de protecció. Per això, la Llei
estableix nombroses mesures de garantia que es consideren
suficients.
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Per tant, ens trobem en condicions de procedir a l'aprovació
legal d'aquest inventari, establir els mecanismes de gestió i
revisió així com mesures generals de protecció, sens perjudici
de la distribució competencial existent, i que aquestes siguin
desenvolupades i concretades mitjançant els instruments legals
adequats.
La llei consta de dotze articles, una disposició addicional, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals, a més de dos
annexos. S’estructura en tres capítols. El primer tracta de les
disposicions generals, l’objecte d’aquesta llei, que concreta i
desenvolupa a nivell autonòmic un dels elements essencials de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de
la Biodiversitat, com és l'aprovació de l’Inventari de Llocs
d'Interès Geològic de les Illes Balears; les definicions que són
poques, ja que compartim les de la Llei 42/2007 abans
esmentada, bàsica, i algunes previsions sobre protecció, estudi
i divulgació del patrimoni geològic. El capítol II tracta de
l'Inventari de Llocs d'Interès Geològic, la seva modificació i
revisió, l’ús sostenible, i el seu règim de protecció. Finalment,
el capítol tercer es dedica a la Xarxa Balear de Llocs d’Interès
Geològic.
La llei es completa amb dos annexos. L’Annex 1 inclou la
relació de Llocs d’Interès Geològic i l’Annex 2, el model de
fitxa de proposta d’inclusió de nous Llocs d’Interès Geològic
a l’Inventari.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
És objecte d'aquesta llei, en el marc de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
l'aprovació de l’Inventari de Llocs d'Interès Geològic de les
Illes Balears, que constituiran la Xarxa Balear de Llocs
d'Interès Geològic, així com l’establiment de les seves mesures
generals de protecció i gestió.
Article 2
Definicions
A l'efecte de la present llei seran d’aplicació les definicions
contingudes a l'article 3 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. A més, s'entendrà
per:
a) Lloc d'Interès Geològic: cadascun dels punts, àrees,
zones o elements significatius del Patrimoni Geològic inclosos
a l'Inventari que permeten estudiar i conèixer aspectes de
l'evolució de la història de la terra, dels recursos naturals i de
la seva relació amb l'ésser humà.
b) Xarxa Balear de Llocs d'Interès Geològic: xarxa
integrada pel conjunt de Llocs d’Interès Geològic de les Illes
Balears que figuren en l'Annex I de l’Inventari.
c) Geoconservació: el conjunt d'accions, tècniques i
mesures encaminades a assegurar la conservació del patrimoni
geològic, basada en l'anàlisi dels seus valors intrínsecs, la seva
vulnerabilitat i el risc de degradació.
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Article 3
Protecció, estudi i divulgació del patrimoni geològic
Les administracions públiques, dins el seu àmbit competencial,
duran a terme:
1. Mesures de sensibilització de la societat civil, les
organitzacions privades i les autoritats públiques respecte del
valor del patrimoni geològic.
2. Mesures de formació sobre els valors relacionats amb el
patrimoni geològic, la seva protecció, gestió i ordenació.
3. Mesures de divulgació dels valors educatius, estètics,
científics i culturals del patrimoni geològic.
4. La identificació del patrimoni geològic i el seguiment de les
seves transformacions.
5. L’adopció de les mesures de protecció per a las quals siguin
competents.
Capítol II
Inventari de Llocs d’Interès Geològic
Article 4
Inventari de Llocs d’Interès Geològic
1. D’acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, s’aprova l'Inventari de
Llocs d'Interès Geològic que figuren en l'Annex I, integrants
del Patrimoni Geològic de les Illes Balears.
2. La gestió del Patrimoni Geològic de les Illes Balears i de
l’Inventari de Llocs d'Interès Geològic correspon a la
conselleria competent en matèria de Medi Ambient, sense
perjudici de les competències dels consells insulars, pel que fa
a la protecció del patrimoni històric, i de l’Administració
estatal, pel que fa a les seves competències.
Article 5
Modificació i revisió de l'Inventari de Llocs d’Interès
Geològic
1. L’Inventari ha d’ésser revisat, en tot cas, cada cinc anys
comptats des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
2. La inclusió de nous Llocs d’Interès Geològic o l’eliminació
de llocs de l’Inventari suposa la modificació de l’Inventari.
3. La modificació i revisió corresponen a la conselleria
competent en Medi Ambient.
El procediment de modificació serà iniciat per la conselleria a
proposta de la Comissió Assessora de Patrimoni Geològic, els
consells insulars, els ajuntaments, l'Administració General de
l'Estat, o les associacions científiques o professionals o de
protecció de la naturalesa.
4. La proposta d'inclusió haurà d'acompanyar-se d'una
valoració del o dels Llocs d’Interès Geològic que es proposin,
d’acord amb la metodologia prevista a l'Annex II.

5. La modificació de l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic
requerirà informe preceptiu i vinculant de la Comissió
Assessora de Patrimoni Geològic, llevat que la proposta de
modificació procedeixi de la pròpia Comissió.
6. La modificació de l’Inventari s'aprovarà per ordre del
conseller competent en matèria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears.
Article 6
Ús sostenible del Patrimoni Geològic de les Illes Balears
1. S’entén per ús sostenible del Patrimoni Geològic de les Illes
Balears aquell que permet l’ús dels seus elements com un
recurs científic o educatiu i com un recurs econòmic d'interès
aplicant estratègies sostenibles sobre un determinat territori.
2. El Pla de Ordenació de la Xarxa Balear de Llocs d'Interès
Geològic de les Illes Balears ha d’establir els criteris per a la
protecció, gestió, divulgació i ús sostenible del Patrimoni
Geològic de les Illes Balears.
Article 7
Règim de protecció del Patrimoni Geològic de les Illes
Balears
1. D’acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre de 2007,
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, es
prohibeix la destrucció total o parcial dels Llocs d’Interès
Geològic que integren el Patrimoni Geològic de les Illes
Balears així com la recollida, extracció o comercialització
d’elements paleontològics o litològics significatius.
2. El que s'estableix a l'apartat anterior és sense perjudici de la
protecció addicional que els Llocs d’Interès Geogràfic puguin
tenir a l’empara de la normativa de costes, de la normativa
d’ordenació territorial, i de la normativa sobre patrimoni
natural, biodiversitat i protecció del medi ambient i els recursos
naturals.
3. Les activitats científiques, degudament justificades, que
suposin la recollida, extracció o comercialització d’elements
paleontològics, queden subjectes a la normativa sobre
Patrimoni Històric de les Illes Balears.
4. Els propietaris, posseïdors i la resta de titulars de drets reals
sobre elements del Patrimoni Geològic de les Illes Balears han
de conservar-los, cuidar-los i protegir-los degudament per
assegurar la seva integritat i evitar el seu deteriorament. L'ús a
què es destinen els Llocs d’Interès Geològic del Patrimoni
Geològic de les Illes Balears ha de garantir sempre la seva
conservació.
5. Les administracions públiques col·laboraran amb els
propietaris, posseïdors i titulars de drets sobre els elements
integrants del patrimoni geològic en la conservació,
recuperació, restauració i difusió d’aquests mitjançant la
concessió de subvencions, ajudes, beneficis fiscals i la
signatura de convenis i altres acords, en el marc de les
previsions pressupostàries. Així mateix, s'afavoriran les
iniciatives de particulars o institucions dirigides a fomentar el
gaudi cultural d'aquests elements.
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Capítol III
Xarxa Balear de Llocs d’Interès Geològic
Article 8
La Xarxa Balear de Llocs d'Interès Geològic
Es crea la Xarxa Balear de Llocs d'Interès Geològic per a
l’adequada planificació, gestió i divulgació dels valors del
Patrimoni Geològic de les Illes Balears. Els Llocs d’interès
Geològic que formin part de l’Inventari o que s’incorporin,
s’integren a la Xarxa Balear de Llocs d’Interès Geològic.
Article 9
Pla d’Ordenació de la Xarxa Balear de Llocs d'Interès
Geològic
1. En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la conselleria competent en matèria de medi
ambient elaborarà, a l’empara de l’article 9.2 de la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO), el Pla d’Ordenació de la Xarxa Balear de
Llocs d'Interès Geològic de les Illes Balears que establirà les
directrius per a la protecció, gestió, divulgació i ús del citat
Patrimoni.
2. El pla tindrà com a mínim el següent contingut:
a) Justificació i contingut.
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2. El procediment de revisió seguirà la mateixa tramitació que
la prevista en aquesta llei per a l’elaboració i aprovació del Pla
d’Ordenació.
3. L’Administració competent podrà revisar a la vegada
l’Inventari de la Xarxa Balear de Llocs d’Interès Geològic i el
seu Pla d’Ordenació. Només en aquest cas serà necessari que
l’aprovació o modificació del Pla d’Ordenació de la Xarxa
Balear de Llocs d’Interès Geològic sigui aprovat per Decret del
Consell de Govern.
Article 11
El Patrimoni Geològic i l'ordenació del territori
1. Els instruments d'ordenació territorial hauran d’incloure i
protegir els elements integrants del Patrimoni Geològic i els
Llocs d’Interès Geològic que formin part de l'Inventari que
s’aprova amb aquesta llei.
2. Així mateix, els instruments d'ordenació i gestió dels espais
de rellevància ambiental en els quals s'hagin identificat Llocs
d’Interès Geològic, que formin part de l'Inventari de l’annex
d’aquesta llei, hauran de garantir la seva protecció així com la
seva divulgació, per a la qual cosa s'inclourà la seva anàlisi en
els instruments d’ordenació i de gestió dels espais de
rellevància ambiental.
Article 12
La Comissió Assessora de Patrimoni Geològic

b) Marc legal i competencial.
c) Bases científiques. Classificació dels contextos geològics
i d’inclusió.

1. Es crea, amb caràcter consultiu, la Comissió Assessora de
Patrimoni Geològic de les Illes Balears.
2. Aquesta Comissió estarà integrada pels següents membres:

d) Supòsits de revisió de l’inventari, dels criteris i de la
valoració de l’interès de Llocs d’Interès Geològic.

•

e) Per a cada lloc es detallarà:
1r. Identificació de l’espai geogràfic.
2n. Situació jurídica de cada element i règim de protecció
d'acord amb la normativa sectorial.
3r.Descripció de l'estat de conservació de cada element i
diagnòstic.
4t. Activitats, pressions i impactes a què es troba sotmès.
5é. Programa d'acció i propostes d’actuació i avaluació.
6é. Règim d’usos.
7è. Vigència.

•

3. El procediment de tramitació i aprovació del Pla serà el
previst a l’article 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig. El
procediment de modificació també s’ajustarà a aquest article.

•

Article 10
Revisió del Pla d’Ordenació de la Xarxa Balear de Llocs
d’Interès Geològic

•

1. L'Administració competent podrà revisar el Pla d’Ordenació
de la Xarxa Balear de Llocs d’Interès Geològic d'ofici, a
proposta de la Comissió Assessora de Patrimoni Geològic, a
proposta d’altres administracions i, com a mínim, cada cinc
anys.

•
•
•
•

•

•
•
•

Cinc representants de la conselleria competent en matèria
de Medi Ambient, que en tot cas inclouran a representants
de les direccions generals o àrees de Recursos Hídrics i
Espais Naturals i Biodiversitat.
Un representant de cadascuna de les conselleries
competents en matèria d'Agricultura, Turisme i Obres
Públiques.
Un representant de cadascun dels consells insulars.
Un representant de la Federació de Municipis de les Illes
Balears.
Un representant de la Demarcació de Costes de
l'Administració General de l'Estat.
Un representant del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).
Un representant del Departament de Ciències de la Terra de
la UIB.
Un representant de les associacions de Geòlegs de les Illes
Balears.
Un representant de la Sociedad Geológica de España
(SGE).
Un representant de la Federació Balear d'Espeleologia.
Un representant de les associacions d’entitats ecologistes i
defensores del medi ambient de les Illes Balears.
En el cas d'inclusió de nous Llocs d’Interès Geològic, podrà
convidar- se a altres entitats, associacions o experts de
l'àmbit territorial afectat.

3. Són funcions de la Comissió:
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a) Fer propostes d’inclusió de Llocs d’Interès Geològic en
l'Inventari de Llocs d’Interès Geològic, i emetre informe sobre
les propostes fetes per altres administracions, així com sobre la
revisió o modificació de l’Inventari.
b) Aprovar la proposta d’informe relatiu al Pla d’Ordenació
de la Xarxa Balear de Llocs d’Interès Geològic així com les
seves revisions.
c) L’emissió de quants informes seguin preceptius segons
la normativa vigent.
4. La Comissió es reunirà, com a mínim, un pic per any, dins el
primer trimestre, i cada vegada que sigui necessari a l'efecte de
revisió o modificació de l’Inventari o per a la validació dels
informes pertinents.
5. El seu règim de funcionament es regirà pel que es preveu per
als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Disposició addicional única
Dels Inventaris de Llocs d’Interès Geològic estatal i
autonòmic
El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
el marc de la col·laboració amb el Ministeri competent en
matèria de Medi Ambient i de la consulta previstes als apartats
1 i 2, respectivament, de l’article 9 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
proposarà que formin part de l’Inventari de Llocs d'Interès
Geològic estatal, com a mínim, els Llocs d’Interès Geològic
inclosos a l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic balear.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions que s’oposin, contradiguin
o siguin incompatibles amb les d’aquesta llei.
Disposició final primera
Autorització de desplegament
1. El Govern o, en el seu cas, la conselleria competent, podrà
dictar les disposicions necessàries per executar i desplegar
aquesta llei.
2. Així mateix, s’autoritza el Govern a adaptar els annexos a les
modificacions que exigeixi la normativa comunitària o la
normativa bàsica estatal.
Disposició final segona
De modificació del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears
El Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears,
queda modificat en els termes següents:
Un. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 18 en els
termes següents:
“d) El de l’òrgan competent en matèria d’ordenació del
territori del consell insular respecte de la incidència

paisatgística i sobre el patrimoni geològic del pla o
programa”.
Dos. Es modifica l’apartat primer de l’article 20 en els termes
següents:
“1. Les normes territorials cautelars prèvies a la formulació,
la revisió o la modificació d’un instrument d’ordenació
territorial, sempre que compleixin les condicions dels plans
sotmesos a avaluació ambiental, han d’incloure una
memòria-anàlisi dels possibles efectes significatius sobre el
medi ambient i el patrimoni geològic, que s’ha de sotmetre
al tràmit d’informació pública i a la consulta de les
administracions públiques afectades, juntament amb la
norma territorial cautelar”.
Tres. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 en els
termes següents:
“a) Un annex d’incidència paisatgística i sobre el
patrimoni geològic que identifiqui el paisatge o els llocs
geològics afectats pel projecte, els efectes del seu
desenvolupament i, si escau, les mesures protectores,
correctores o compensatòries”.
Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 34 en els termes
següents:
“1. En el supòsit que els projectes subjectes a l’avaluació
ambiental produeixin o puguin produir dany al medi
ambient, el patrimoni geològic o una alteració no permesa
de la realitat física o biològica, es poden dictar mesures
provisionals d’acord amb el procediment establert en la
legislació del procediment administratiu comú, a fi de
garantir danys mínims al medi ambient i al patrimoni
geològic mentre es tramita el procediment”.
Cinc. En compliment de l’Acord de la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret
legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, publicat
en virtut de la Resolució de 7 de juny de 2021 de la Secretaria
General de Coordinació Territorial, se suprimeix l’article 35.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor en vigor l’endemà d’haver-se
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Annexos 1 i 2
Palma, 23 de juny de 2022
El diputat
Pablo Jesús Jiménez Fernández
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació

Segons conta a la carta del Sr. Juli Fuster als metges de
família del passat 12 de juliol de 2022: pot indicar la definició
o què entén per "problema mèdic no demorable"?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 15 de juliol de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
D)
A)
RGE núm. 5745/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedició de receptes en cas de consultes a la xarxa
assistencial privada.
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.
Segons conta a la carta del Sr. Juli Fuster als metges de
família del passat 12 de juliol de 2022: en cas que les consultes
es facin a la xarxa assistencial privada, quin mecanisme es durà
a terme en el cas que es necessitin receptes?

RGE núm. 5863/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
episodis d'urgències a hospitals provinents d'Atenció
Primària.
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 percentatge dels episodis d''urgències a hospitals,
respecte del total, que provenen d'Atenció Primària?, indicaune la resposta per mesos i gerències, des d'1 de gener de 2015
a 30 de juny de 2022.
Palma, a 15 de juliol de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Palma, a 15 de juliol de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
E)
B)
RGE núm. 5746/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
realització de proves complementàries en cas de consultes
a la xarxa assistencial privada.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5866/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
central telefònica Infosalut.
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 quina gerència pertany el personal assignat a la nova
central telefònica Infosalut?

Segons conta a la carta del Sr. Juli Fuster als metges de
família del passat 12 de juliol de 2022: en cas que les consultes
es facin a la xarxa assistencial privada, quin mecanisme es durà
a terme per a la realització de proves complementàries,
radiologia convencional, TAC, RNM, analítiques, etc.?
Palma, a 15 de juliol de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

C)
RGE núm. 5747/22, de la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concepte de "problema mèdic no demorable".
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 15 de juliol de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

F)
RGE núm. 5870/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
escales mecàniques de l'Estació Intermodal de Palma.
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.
Des de quan té constància Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) de l'avaria de les escales mecàniques d'accés a l'Estació
Intermodal?
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Quines actuacions ha emprès el Govern de les Illes Balears
(GOIB) per esmenar aquestes deficiències? Detallau-ne cada
actuació.
Palma, a 19 de juliol de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

I)
RGE núm. 5943/22, de la diputada Antònia Martín i
Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
servei de radioteràpia a 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.

G)
RGE núm. 5871/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reducció de freqüències a trens.
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.
Creu el Govern de les Illes Balears (GOIB) que la reducció
d'horaris en els trens durant l'estiu va en consonància amb la
promoció del transport públic com a alternativa a l'ús del
vehicle privat.
Palma, a 19 de juliol de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 5890/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nou Pla estratègic de la Conselleria de Salut 2021-2027,
impuls progressiu del Servei d'al·lergologia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En data 2/03/2022 es va aprovar una iniciativa
parlamentària que insta el Govern a preveure, en el marc de
l'elaboració del nou Pla Estratègic de la Conselleria de la Salut
2021-2026, impuls progressiu del Servei d'al·lergologia,
d´acord a l'existència i disponibilitat real dels i les professionals
d´aquesta especialitat, i amb l´objectiu d'atendre la demanda de
tots aquells pacients que precisen, pròpiament, aquesta atenció.
En relació amb aquesta qüestió demanem la següent
informació:
1. Quin és el grau de implementació d´aquesta resolució en
aquest moment?
2. Quin és el grau de compliment d´aquesta resolució en aquest
moment?
3. Quines actuacions s´han realitzat des de l'aprovació de la
resolució?
Palma, a 19 de juliol de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

El Servei d'oncologia radioteràpica es va inaugurar a
l'Hospital Mateu Orfila l'any 2017. És imprescindible per a
l'atenció dels pacients amb càncer que ha de garantir la sanitat
pública, En aquests moments es troba externalitzat. Quan
finalitza el termini d'adjudicació de l'explotació d'aquest servei
al dit hospital?
Palma, a 21 de juliol de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

J)
RGE núm. 5944/22, de la diputada Antònia Martín i
Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
servei de radioteràpia a 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.
El Servei d'oncologia radioteràpica es va inaugurar a
l'Hospital Can Misses l'any 2016. És imprescindible per a
l'atenció dels pacients amb càncer que ha de garantir la sanitat
pública, En aquests moments es troba externalitzat. Quan
finalitza el termini d'adjudicació de l'explotació d'aquest servei
al dit hospital?
Palma, a 21 de juliol de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

K)
RGE núm. 5945/22, de la diputada Antònia Martín i
Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
servei de radioteràpia a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Servei d'oncologia radioteràpica corresponent a les àrees
de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera va ser adjudicat a
la unió temporal d'empreses formada per Serveis de
Radioteràpia i Oncologia, SLU (Policlínica Miramar) i Serveis
Integrals de Sanitat, SL (Clínica Juaneda). Té previst l'Ibsalut
internalitzar el Servei d'oncologia radioteràpica de l'àrea de
salut de Menorca?
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Palma, a 21 de juliol de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
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Dels 46 del carrer Aubarca, se n'han venut 43; dels de Ca
Misses altres 67 estan venuts; i dels 101 de Cas Serres se'n van
vendre 88.
Des de quan era titular l'IBAVI d'aquestes propietats?

L)
Palma, a 22 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

RGE núm. 5946/22, de la diputada Antònia Martín i
Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
servei de radioteràpia a Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Servei d'oncologia radioteràpica corresponent a les àrees
de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera va ser adjudicat a
la unió temporal d'empreses formada per Serveis de
Radioteràpia i Oncologia, SLU (Policlínica Miramar) i Serveis
Integrals de Sanitat, SL (Clínica Juaneda). Té previst l'Ibsalut
internalitzar el Servei d'oncologia radioteràpica de l'àrea de
salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 21 de juliol de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

M)

O)
RGE núm. 5957/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors incoats en el municipi de Sant Antoni a
Eivissa, en matèria de salut, com a conseqüència del que
disposa el Decret llei 1/2020, de 17 de gener.
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 expedients sancionadors han incoat els inspectors de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en el municipi de
Sant Antoni a Eivissa, en matèria de salut, relatius a les
sancions derivades dels incompliments dels articles 5.2, 6.1 i
6.3 del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme
d'excessos i per a la millora de les zones turístiques?

RGE núm. 5948/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a taxa per a les boies ecològiques per al bany.
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 base a quins criteris tècnics, mediambientals, jurídics o
de qualsevol altra índole s'ha pres la decisió de cobrar una taxa
per les boies ecològiques per al bany?
En base a quins informes se n'ha determinat el preu?
Palma, a 22 de juliol de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 5952/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
d'habitatges de l'IBAVI a Eivissa.
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.
Segons una recent notícia publicada en un mitjà de
comunicació d'Eivissa el 20-7-22 l'IBAVI ja no gestiona 198
dels 219 pisos que tenia en venda.

Palma, 22 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 5958/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors incoats en el municipi de Sant Antoni a
Eivissa, en matèria de consum, com a conseqüència del que
disposa el Decret llei 1/2020, de 17 de gener.
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 expedients sancionadors han incoat els inspectors de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en el municipi de
Sant Antoni a Eivissa, en matèria de consum, relatius a les
sancions derivades dels incompliments dels articles 4, 6.2 i 20
del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme
d'excessos i per a la millora de les zones turístiques?
Palma, 22 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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Q)

T)

RGE núm. 5959/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors incoats en el municipi de Sant Antoni a
Eivissa, en matèria de comerç, com a conseqüència del que
disposa el Decret llei 1/2020, de 17 de gener.

RGE núm. 5965/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'amarraments de base que ha donat
Ports IBV al Port de Sóller durant els anys 2021 i 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 expedients sancionadors han incoat els inspectors de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en el municipi de
Sant Antoni a Eivissa, en matèria de comerç, relatius a les
sancions derivades dels incompliments dels articles 5.1 i 6.6 del
Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos
i per a la millora de les zones turístiques?
Palma, 22 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

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.
Al llarg dels anys 2021 i 2022, quants amarraments de base
ha donat Ports IB al Port de Sóller?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

U)
RGE núm. 5971/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats o centres
de salut d'Eivissa que han quedat un o més dies sense cap
metge, durant l'exercici de 2022.

R)
RGE núm. 5963/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'amarraments gestionats per Ports IBV
al Port de Sóller.

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.

Quantes i quines (identificau-les) unitats o centres de salut
d'Eivissa han quedat un o més dies sense cap metge durant
l'exercici 2022 i especialment durant els darrers dos mesos?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Quants amarraments hi ha al Port de Sóller que gestiona
Ports IB? Quants són de base i quants de trànsit?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 5964/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions per tenir un amarrament al
Port de Sóller que estan pendents a Ports IB.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions per tenir un amarrament al Port de Sóller
estan pendents a Ports IB?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 5972/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats o centres
de salut de Formentera que han quedat un o més dies sense
cap metge, durant l'exercici de 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes i quines (identificau-les) unitats o centres de salut
de Formentera han quedat un o més dies sense cap metge
durant l'exercici 2022 i especialment durant els darrers dos
mesos?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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W)
RGE núm. 5973/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats o centres
de salut de Mallorca que han quedat un o més dies sense
cap metge, durant l'exercici de 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes i quines (identificau-les) unitats o centres de salut
de Mallorca han quedat un o més dies sense cap metge durant
l'exercici 2022 i especialment durant els darrers dos mesos?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La insuficiència de les
mesures aplicades en aquest difícil moment que travessa la
nostra economia i la necessitat d'afrontar les previsions per a la
tardor d'enguany.
La difícil situació actual que travessa la nostra economia no
està sent enfrontada de la forma més adequada per les nostres
autoritats econòmiques i fiscals. Això és a causa dels problemes
d'identificació de les causes i els efectes produïts pels diferents
esdeveniments viscuts per les nostres societats a una escala no
prevista pels precedents geopolítics.
Resulta peremptòriament necessari procedir a una clara
identificació dels problemes derivats de les conseqüències de
la necessària intervenció en l'activitat amb motiu de la
pandèmia i les produïdes per la nova situació geopolítica a
conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna.

X)
RGE núm. 5974/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats o centres
de salut de Menorca que han quedat un o més dies sense
cap metge, durant l'exercici de 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes i quines (identificau-les) unitats o centres de salut
de Menorca han quedat un o més dies sense cap metge durant
l'exercici 2022 i especialment durant els darrers dos mesos?
Palma, 25 de juliol de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Les mesures aplicades per part del Govern de les Illes
Balears i el Govern central estan resultant clarament
insuficients. No resulta clara la correlació entre les mesures
adoptades i la solució dels problemes concrets, derivats de les
causes anteriorment esmentades.
A les Illes Balears, les famílies, els autònoms, les empreses
i fins i tot sectors complets de diferents activitats econòmiques
tracten de sobreviure als enormes esforços imposats per la
nostra especial situació. La insularitat, a vegades doble o triple,
la necessitat de transportar per mar tant els nostres inputs com
la nostra producció, l'extrema situació fiscal i el cost de
l'energia repercuteixen de manera directa en la nostra producció
i la seva rendibilitat.
L'Índex de Preus de Consum (IPC) es va disparar el mes
passat. Així, el juny la taxa de variació anual de l'IPC ha estat
del 10,2% (el seu nivell més alt des del mes d'abril de 1985),
1,5 punts superior a la del mes de maig. La inflació acumulada
en 2022 és del 6,1%.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5947/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció immediata de mesures per a l'adaptació
de l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'escalada de
l'IPC interanual el juny es deu, principalment, a les pujades dels
preus del combustible, l'energia i els aliments. Aquests últims
han registrat el juny una pujada interanual del 12,9%. Es
destaca, especialment, l'encariment de productes bàsics com
són la fruita, les llegums i hortalisses, la carn, el pa, els cereals
i la llet, el formatge i els ous.
Tal com de manera reiterada aquest grup parlamentari ha
manifestat, cal que es desenvolupi la part fiscal del Règim
Especial de les Illes Balears. El REB suposa el reconeixement
del fet específic i diferencial de la insularitat de les Illes
Balears. Implica l'establiment de mesures d'ordre econòmic i
fiscal, i és l'eina precisa per compensar els costos addicionals
derivats de la insularitat (Mallorca), de la doble insularitat
(Eivissa i Menorca) i de la triple insularitat (Formentera).
És el que determina la urgència, malgrat l'aparent bonança
de la temporada estival, de convocar una immediata reunió de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda Estat-comunitat
autònoma de les Illes Balears per estudiar la dotació econòmica
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i els sectors a compensar fiscalment a causa dels costos
addicionals derivats de la insularitat.
Per tot l'exposat i perquè resulta evident la necessitat de
l'aplicació d'un immediat pla de xoc per compensar les actuals
dificultats econòmiques de les famílies, els autònoms i les
empreses, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'identificació de les causes de les actuals dificultats
econòmiques i dels seus corresponents efectes sobre les
famílies, els autònoms i les empreses, amb la finalitat d'adoptar
les mesures necessàries per a la seva recuperació i adaptació a
la situació econòmica actual.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat urgent
de convocar una reunió de la Comissió Mixta d'Economia i
Hisenda Estat-comunitat autònoma de les Illes Balears per
estudiar la dotació econòmica necessària i els sectors a
compensar fiscalment a causa dels costos addicionals derivats
de la insularitat (Mallorca), la doble insularitat (Menorca i
Eivissa) i la triple insularitat (Formentera).

A)
RGE núm. 5742/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes al sector del porc negre de Mallorca,
davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
El porc negre mallorquí és l'única raça de porc autòctona de
les Illes Balears, està catalogada com a espècie en perill
d'extinció i es troba en estat de conservació, gràcies a la
comercialització de dos productes de qualitat com són; la
Sobrassada de Mallorca de Porc Negre i la Porcella de Porc
Negre Mallorquí, reconegudes respectivament amb una
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) des de 1996 i com a
Aliment Tradicional de les Illes Balears (2017). Es tracta, per
tant, d'un clar exemple del que la FAO denomina conservació
per utilització.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
procedeixi a la reducció de la mena de l'Impost sobre el Valor
Afegit aplicable als sectors econòmics estratègics de les Illes
Balears.

El porc negre mallorquí ha representat i representa un dels
valors més emblemàtics de la producció primària de les Illes
Balears. La major part dels porcells de porc negre mallorquí es
destina al sacrifici com a porcella, encara que el pes econòmic
de la producció de porc negre mallorquí, recaigui en l'engreix
destinat majoritàriament a elaborar “Sobrassada de Mallorca de
Porc Negre”, a causa del major valor econòmic d'aquest
animal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
estableixi ajudes directes al sector del transport de mercaderies
vinculat a l'activitat econòmica de les Illes Balears.

Treballar amb exemplars de pura raça i amb un únic sistema
extensiu de producció marca una gran diferència amb la
producció de porcí de capa blanc, i fins i tot amb l'ibèric.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a determinar unes ajudes específiques al sector primari
que incloguin l'exempció de quotes i taxes.

No obstant això, la producció i la comercialització de
sobrassada de porc negre continua ocupant un percentatge petit
en el conjunt del qual significa la producció total de
sobrassada. Amb dades de 2021, la producció de sobrassada de
porc negre va representar 163 tones d'un total de 2.113 tones de
sobrassada produïda a l'empara de la IGP, el que significa un
7,71%. En volum comercialitzat, el 2021 es van comercialitzar
160 tones d'un total de 2.035, cosa que significa un 7,86%. Les
dades de comercialització de la “Sobrassada de Porc Negre”
mostren estabilitat amb una lleu tendència positiva des de l'any
2005 fins a 2021 amb un creixement acumulat del 10%. Aquest
producte té el seu canal de comercialització habitual en
establiments que opten per una major qualitat del producte tant
a Balears com a la resta d'Espanya.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a determinar de forma immediata una línia d'ajudes per
a PIME i autònoms.
Palma, a 21 de juliol de 2022
Els portaveus
Patricia Guasp i Barrero
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

La crisi de la COVID-19 va provocar una caiguda molt
brusca de la comercialització, i, per tant, de l'elaboració. No
obstant això, en 2021 i 2022 es tornà a mostrar una lleugera
recuperació.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Però, després de la COVID-19, s'ha produït una crisi en els
preus de l'energia de repercussions internacionals, la qual cosa
s'ha traslladat de manera ràpida al sistema de transport de
mercaderies a escala global i, posteriorment, ha provocat de
manera ràpida una crisi en el preu de les matèries primeres.
Aquesta crisi s'ha empitjorat de forma molt greu amb la guerra
a Ucraïna.
L'impacte d’aquesta crisi sobre la producció agrària i
ramadera ha estat directe. El preu dels fertilitzants s'ha
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incrementat entre un 70% i un 100%. El preu dels cereals i dels
pinsos s'ha incrementat de mitjana un 50%. El preu de l'ordi,
principal aliment per a l'engreix de porc negre, ha passat de
183,19€/tona en 2020 a 323,82€/tona el 2022 i les perspectives
per als propers mesos com a conseqüència de la guerra
d’Ucraïna no són gens positives.
El resultat de tot això és que els costos de producció del
porc negre s'han incrementat de manera desorbitada
quantificables actualment entre 4,00€/kg i 4,50/kg de canal.
Aquesta situació posa en perill la rendibilitat de les
explotacions, la seva sostenibilitat, els beneficis socials i
ambientals que generen i amenaça la subsistència de la
Sobrassada de Mallorca de Porc Negre per falta de
subministrament, el que tindria un impacte molt important
sobre el prestigi general i sobre la imatge de la “Sobrassada de
Mallorca”.
Totes aquestes dades mostren, clarament, la necessitat de
continuar fent un esforç conjunt entre tots els actors que
intervenen en aquest sector. L'aposta conjunta de productors,
elaboradors, administració i distribució ha de seguir centrada
a donar suport a la recuperació i l'extensió de la producció de
porc negre.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a activar de forma urgent i consensuada amb els
sectors afectats, una línia d’ajudes directes que incideixi sobre
el cost de compra de les matèries primeres per alimentar els
animals per tal de pal·liar la situació critica del sector del Porc
Negre de Mallorca.
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agricultors eliminen fent cremes controlades in situ els residus
vegetals generats, fonamentalment, per les podes
imprescindibles pel manteniment, l'explotació i també la neteja
de les finques. Aquestes restes són de procedència vegetal
diversa.
Amb la Llei 7/2022, de 8 d´abril, de residus i sòls
contaminants per una economia circular, recentment aprovada,
s´inclou a l´article 27.3 que no es permeti, amb caràcter
general, la crema de residus vegetals generats a l´entorn agrari
o silvícola, exceptuant la crema d´aquests residus quan comptin
amb la corresponent autorització individualitzada, per raons de
caràcter fitosanitari que no sigui possible fer amb un altre tipus
de tractament, fent seva d´aquesta manera, una interpretació
que el Ministeri havia fet l´any 2020 de l´anterior Llei de
residus, encara que aquella llei no incloïa una prohibició
absoluta de les cremes, ni la literalitat del text.
Durant la tramitació de la llei ja es va posar de manifest les
dificultats que les explotacions i el món agrari poden tenir per
retirar les restes, i fer-ne altres tipus de tractaments. També ja
s´ha denunciat per part d´algunes organitzacions agràries les
dificultats de interpretació i aplicació de la norma, la falta de
directrius i d´alternatives, l´absència de gestors, i les
repercussions econòmiques sobre la viabilitat de les
explotacions agrícoles, que es poden veure seriosament
afectades -encara més-, fins a ser un altre més dels motius
d´abandonament de les explotacions.
Per tot això, es fa necessari aclarir l´abast de la llei,
facilitant la feina al sector i que les regulacions es reflecteixin
en normatives específiques agrícoles, tenint en compte,
sobretot, la viabilitat i la sostenibilitat del propi sector.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a activar de forma urgent i consensuada amb els
sectors afectats, una línia d’ajudes directes sobre la compra
d’animals per part del sector de la sobrassada emparat per la
Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca de
Porc Negre que permeti millorar la situació critica del sector.
Palma, a 18 de juliol de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 5743/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autorització de la crema controlada de restes
vegetals a l'entorn agrari, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
A les Illes Balears, com a la resta de regions espanyoles,
tradicionalment els propietaris de finques i els ramaders i

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar, en coordinació amb les altres comunitats
autònomes, normativa pròpia realista per al sector agrari, en la
qual es prevegin els termes en què les comunitats autònomes
poden autoritzar les cremes controlades de restes vegetals,
eliminant la referència a l´article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8
d´abril, de residus i sols contaminants per a una economia
circular.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promulgar, d’acord amb les comunitats autònomes, les
normes reglamentàries de desenvolupament que permetin a les
comunitats autònomes autoritzar -si n’és el cas- les cremes
controlades de manera immediata i segura.
Palma, a 18 de juliol de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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C)

El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

RGE núm. 5872/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no vaixells de guerra als nostres ports,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La setmana passada va arribar al port de Palma el
portaavions nuclear estatunidenc Harry S. Truman, un vaixell
de guerra carregat amb sis mil marines que fondeja per segona
vegada a la badia de Palma.
L’embarcació, que ha estat participant en operacions de
l’OTAN, és el novè portaavions de propulsió nuclear de
l’armada d'Estats Units i compta amb 332,8 metres d’eslora,
quasi com l’Empire State. Ara es troba de gira pel mediterrani
per demostrar les bones relacions entre els Estats Units i els
estats europeus i reforçar la col·laboració tàctica i operativa
amb les seves armades.
El fet és que la relació entre l’exèrcit d'Estats Units i l’Estat
espanyol ve de lluny. El setembre de 1953, el dictador
Francisco Franco i el president dels Estats Units, Dwight D.
Eisenhower, van signar els Pactos de Madrid, pels quals l’Estat
espanyol passaria a rebre material militar de segona mà i ajuda
econòmica a canvi de cedir territori a bases àrees i navals
d'estats Units. Així, es van instal·lar fins a quatre bases militars:
Morón, Torrejón, Sarragossa i Rota. El 1992 hi va haver una
reducció d’aquesta presència militar, i quedaren les bases a
l’aèria de Morón, un aeròdrom militar, i la naval de Rota, que
ocupa 2.400 hectàrees de les quals 2.000 les utilitzen les Forces
Armades dels Estats Units.
Ara bé, aquesta reducció va ser insuficient, donat que el
territori de l’Estat espanyol segueix sent com a port d’altres
forces armades, generant una nova lògica militarista i aportant
més inestabilitat i inseguretat en un moment en què ni l’OTAN
ni l’Estat espanyol es troben en guerra.
Amb tot, les Illes Balears som terra de pau i no hauríem
d’assumir la càrrega que suposa la presència d’un vaixell de
guerra que, a més, desplega fins a 6.000 soldats estrangers
arreu de l’illa de Mallorca.
És per tot això que, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent

RGE núm. 5889/22, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a drets laborals dels bombers forestals,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La situació que viu el nostre país any rere any amb els
efectes de l'emergència climàtica, amb estius cada vegada més
calorosos i amb la proliferació d'incendis forestals d'una
virulència desconeguda fins fa molt poc, ens du a concloure
que en aquests moments necessitem impulsar amb determinació
les condicions que permetin una adequada prevenció i extinció
d'aquests focs, així com una cura adequada del nostre medi
rural i natural que garanteixi un menor risc de sofrir-los.
Els incendis anomenats de “sisena generació” estan
provocant estralls a la muntanya. Segons les dades del Sistema
Europeu d'Informació d'Incendis Forestals (EFFIS), durant els
6 mesos que duem d'any s'han cremat 81.866 hectàrees,
pràcticament les mateixes que en tot 2021. Al mateix temps, els
incendis forestals, cada vegada més nombrosos i virulents, es
converteixen a vegades en un parany que, desgraciadament, ha
estat mortal per a massa bombers forestals durant els últims
anys.
Les plantilles de bombers forestals que treballen a les ordres
de les diferents administracions, amb més de 25.000 efectius a
tot l'Estat, duen temps denunciant la precarietat laboral que
sofreixen, amb contractes temporals i unes condicions
lamentables. Això dificulta que puguin dur a terme
adequadament les labors preventives a l'extinció d'uns focs que,
sense aquesta esmentada prevenció, després són molt més
virulents i difícils de controlar. Els professionals són
categòrics: "Els incendis s'apaguen a l'hivern".
Per tot això, i en sintonia amb els propis bombers forestals,
directament implicats en l'extinció d'aquests incendis,
considerem bàsic que comptin amb una normativa, l'Estatut de
bombers forestals, que reconegui el seu estatus professional i
unes garanties de treball dignes. Parlem, en definitiva, de
garantir uns serveis públics de qualitat i de tenir cura de qui té
cura de nosaltres.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a treure els ports de les Illes Balears de les rutes dels
vaixells de guerra.
Segon. El Parlament de les Illes Balears rebutja la presència de
vaixells de guerra als nostres ports.
Palma, a 19 de juliol de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

Així mateix, urgeix igualment una coordinació de tots els
serveis de prevenció i extinció d'incendis a través d'una norma
que respecti la legislació dels diferents nivells competencials,
però que permeti una millor col·laboració entre els cossos per
afrontar qualsevol emergència.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Unidas Podemos
presenta la següent

BOPIB núm. 167 - 29 de juliol de 2022
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
augmentar les partides destinades als serveis de prevenció,
d'extinció d'incendis i de salvament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
erradicar la precarietat i la temporalitat dels bombers forestals,
impulsant el seu reconeixement professional mitjançant la
formació i la retribució adequades; necessitem acabar amb
l'externalització i la privatització d'un servei públic essencial,
avançant a pas ferm cap a la internalització de les plantilles
com a personal de l'administració.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transició Ecològica a desbloquejar i accelerar la tramitació de
la Llei de l'Estatut de bombers forestals, perquè com més aviat
millor pugui iniciar el tràmit parlamentari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta totes les forces
polítiques al Congrés a donar suport a una tramitació de la Llei
de coordinació de serveis de prevenció i extinció d'incendis
(SPEIS), que reforci el servei públic i les garanties per a la gent
treballadora que el presta, pugui fer-ho en les millors
condicions que ja es troba en fase parlamentària i està pendent
de la constitució de ponència.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, d'acord amb les comunitats autònomes, abordi un procés
de reforçament del servei públic mitjançant personal, mitjans
i fons a l'alçada dels perills que l'emergència climàtica ens
planteja.
Palma, a 19 de juliol de 2022
La portaveu
Maria Esperança Sans i Regis

E)
RGE núm. 5930/22, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
garantia internacional de protecció de l'accés a la
reproducció assistida a lesbianes i dones sense parella,
davant la Comissió de Salut.
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
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant comissió.
El passat 26 d'abril vam celebrar el Dia Internacional de la
Visibilitat Lèsbica. Tal com denuncien des de la Federació
Estatal d'Associacions Gais i Lesbianes d'Espanya, en moltes
ocasions les dones lesbianes es veuen sotmeses a una doble
discriminació, per ser dones i per la seva orientació sexual, la
qual cosa les col·loca en una posició encara més vulnerable en
tots els àmbits socials. Davant aquesta situació, sorgeix la
urgent necessitat que es garanteixin per llei els drets del
col·lectiu LGTBI en general i de les dones lesbianes en
particular. Per això, és tan important l'aprovació d'una Llei
Trans i LGTBI+ integral que salvaguardi els drets i llibertats
del col·lectiu en l'àmbit estatal.
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Com recorda la seva portaveu, «les nostres reivindicacions
no han canviat molt des de 2008, i tant a escala local com
estatal, les dones lesbianes, continuem sofrint múltiples
discriminacions». Així, ha exigit que es reconegui per llei el
dret de filiació directa de les parelles de dones, que segueixen
sense tenir les mateixes condicions que les parelles
heterosexuals, ja que necessiten estar casades. Malgrat complir
aquest requisit, a vegades es troben amb situacions
discriminatòries en algunes administracions, que a causa dels
prejudicis o a la falta de formació del personal, perpetuen
situacions d'indefensió. Aquest fet reforça la necessitat
d'implantar programes de formació en diversitat i
sensibilització dirigits a tots els centres educatius, al personal
sanitari, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i a la
població en general, per combatre els prejudicis i estereotips.
Així mateix, des del Grup de Polítiques Lèsbiques s'exigeix
que des de la legislació s'implantin protocols d'atenció mèdica
i ginecològica adaptats a les dones lesbianes, així com,
fomentar mesures per erradicar la discriminació masclista i
lesbofòbica en l'àmbit laboral i que es garanteixi el dret d'asil
per a dones lesbianes a Espanya en igualtat de condicions de la
resta de sol·licitants.
Finalment, cal recordar un dels grans assoliments del passat
any. El novembre de 2021, es va signar l'Ordre Ministerial que
permet a les dones sense parella, les dones lesbianes, les dones
bisexuals i les persones trans amb capacitat de gestar, que
puguin accedir a la Reproducció Humana Assistida (RHA) en
el sistema sanitari públic.
Totes les parelles heterosexuals d'Europa poden sotmetre's
a tractaments de reproducció assistida, siguin públics o, si el
sistema de salut no els cobreix, mitjançant la medicina privada.
És legal i únicament existeixen determinades prohibicions en
el cas d'òvuls o embrions provinents de donants.
Però per a les parelles de dones o dones sense parella, i
molt més si parlam de persones trans o intersexuals, la cosa es
complica. França no ha permès aquest accés fins a mitjans de
l'any 2021 i a Noruega les dones sense parella són cobertes per
aquesta qüestió només des de 2020.
Dels 43 països europeus, 12 no permeten a les dones sense
parella accedir a fecundació in vitro.
Alguns més, uns 16, veten també el seu accés a la
inseminació. Si a més necessiten l'òvul d'una donant, la llista de
llocs on se les exclou creix encara més.
La pitjor situació la tenen les parelles de dones: a 24 països
no poden sotmetre's a cap mena de tècnica de reproducció
assistida.
Segons denuncia ILGA Europe, (Associació Internacional
en Defensa dels Drets del col·lectiu LGTBI i que té caràcter
consultiu davant del Consell Econòmic i Social de l'ONU i del
Consell d'Europa), estats com Hongria i Polònia són un dels
llocs on la situació és pitjor, tot i que el problema està més
estès.
Aquesta discriminació porta algunes persones vetades a
haver de plantejar-se difícils alternatives. En el cas del
col·lectiu LGTBI, la primera de totes és emmascarar la identitat
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real, i ens trobam amb parelles de lesbianes que menteixen
dient que són una dona sola la que accedeix al tractament, si
això està permès. Una altra opció és travessar fronteres per
fer-ho a un altre país.
Tal com relata la representant de l'associació de Mares
Solteres per Elecció (MSPE), fins i tot algunes persones li van
arribar a suggerir que es quedàs embarassada d'algun
desconegut, qüestió impensable perquè com es pot justificar un
naixement fruit d'un engany?
A Espanya els tractaments de reproducció assistida (per
inseminació artificial o fecundació in vitro) es van vetar a les
parelles de lesbianes i dones soles a la Sanitat Pública a partir
de juliol de 2013, coincidint amb el govern del PP a l'Estat,
encapçalat per Mariano Rajoy. En aquell cas es va justificar,
des del Ministeri de Sanitat amb Ana Mato al capdavant, que
aquests procediments es reservaven sols per a «parelles
integrades per un home i una dona» i sempre que hi hagués
problemes de fertilitat. No van tardar a sortir les crítiques i des
del Ministeri es defensaren dient que la mesura no suposava
«una acotació per motius ideològics i que la mesura s'havia per
pres a prioritzar i atendre estrictament a criteris terapèutics i
preventius».
Es va deixar oberta la porta, això sí, a aquelles comunitats
autònomes que volguessin oferir aquesta prestació a dones
soles o lesbianes, fins i tot fora dels criteris establerts a la nova
cartera bàsica de serveis fixada el juliol de 2013. El que era un
dret, esdevenia una decisió arbitrària.
Des de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals
i Transsexuals (FELGTB) es va denunciar que això suposava
una mesura ideològica i que obeïa a una idea «que tenia el
Govern de la família: formada sols per un home i una dona».
Des d'aquesta organització es va sostenir que l'argument de la
infertilitat era una simple excusa.
Diversos experts en dret constitucional van manifestar que
els criteris d'inclusió a la prestació pública de la nova cartera de
serveis eren discriminatoris per fer-se una interpretació
restringida de la legislació. El motiu és que establia una sèrie
de condicionaments que retornaven a la definició de parella
com la formada per un home i una dona, i que això no seria
conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional que havia
avalat el matrimoni entre persones del mateix sexe.
A més, establir com a únic criteri d'accés la infertilitat
suposa, de facto, un obstacle i una discriminació per a totes les
dones soles o lesbianes, ja que els suposa un vet insalvable que
impedia que es poguessin beneficiar d'aquests tractaments.
Per sort hi ha hagut avanços. La Llei 8/2016, de 30 de maig,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia, en el seu article 16
«Salut» estableix específicament el següent: "k) Garantir a les
dones lesbianes i bisexuals la igualtat d'accés a les tècniques i
als tractaments de reproducció assistida."
En el cas de França, la nova llei aprovada l'any 2021
estableix, a l'article 1, que «tota parella formada per un home
i una dona, o per dues dones, o tota dona no casada, tendrà
accés a l'assistència mèdica per a la procreació amb un accés
que no podrà ser objecte de diferència de tracte, especialment

en referència a la seva situació matrimonial o per l'orientació
sexual de les demandants». Amb la mirada posada a les parelles
lesbianes, la llei també preveu un nou mode de filiació basat en
una declaració anticipada de voluntat que haurà de signar-se
davant un notari abans del naixement del bebè. Amb aquest
document es permet que els dos membres de la parella es
converteixin, juntes des del naixement, en les mares del bebè
nascut dels procediments de reproducció assistida al qual hi han
consentit també de manera conjunta.
No fou fins al novembre de 2021 que també a Espanya, amb
una ordre del Ministeri de Sanitat, que es va tornar a sufragar
la gestació assistida a totes les dones, independentment de la
seva orientació sexual i del seu estat civil, així com a les
persones trans amb capacitat gestant. La mesura està inclosa
dins l'avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les
persones trans i per a la garantia dels drets de les persones
LGTBI, aprovada en Consell de Ministres el 29 de juny de
2021. Aquest projecte també incorpora una mesura per
solucionar l'actual problema amb el reconeixement de la filiació
no matrimonial a les unions de fet de parelles de dones
lesbianes.
Per tot plegat, és prou evident que cal incorporar
normatives fixes que evitin la discriminació que poden patir les
dones en aquesta situació. Per ILGA Europe és fonamental una
normativa comuna europea que garanteixi un accés igual per a
totes les dones a aquests procediments de fecundació.
Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignant
presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a impulsar les mesures necessàries perquè a tot l'àmbit de la
Unió Europea es permeti, indistintament des de la sanitat
pública o privada, la gestació assistida a totes les dones,
independentment de la seva orientació o identitat sexual i del
seu estat civil.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es continuïn impulsant els protocols d'atenció
mèdica i ginecològica adaptats a les dones lesbianes en
col·laboració amb les entitats LGTBI de les Illes Balears i els
col·legis professionals de l'àmbit.
Palma, a 18 de juliol de 2022
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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F)
RGE núm. 5942/22, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a bonificació de bitllets de tren i bus,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
Durant el Debat de l'Estat de la Nació dels passats 12, 13 i
14 de juliol, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez,
va anunciar la bonificació 100% dels bitllets multiviatge de
RENFE.
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següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: En conèixer la sentència
judicial per la qual es condemna el Govern de les Illes Balears
a excloure un aspirant l'examen del qual no va ser valorat.
La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears ha condemnat recentment el Govern de les Illes
Balears per la intervenció del director general de Salut, el Sr.
Juli Fuster Culebras, en un procés de selecció de funcionaris al
qual també es presentava la seva filla. Un dels aspirants va
denunciar que la seva prova no havia estat qualificada i les
al·legacions van ser respostes pel Sr. Juli Fuster Culebras, qui
tenia l'obligació legal d'abstenir-se.
Per això, el Parlament dels Illes Balears constata:

Però la mesura, que té com a principal objectiu el de reduir
l’ús del vehicle privat en favor del transport públic en un
context d’escalada del preu dels carburants, s’oblida de les Illes
Balears, un territori amb un dèficit d’inversió pel que fa a
transport públic i on seria més necessària que a altres territoris
amb una millor connectivitat via tren.
Així, aquest fet discrimina doblement la ciutadania de les
Illes Balears, donat que pagam els mateixos imposts o més,
però ni tenim la mateixa inversió que la resta ni ens podem
beneficiar d’aquesta mesura concreta.

1. Que els fets suposen un perjudici per a la imatge del Govern
dels Illes Balears.
2. Que afecten la percepció social dels ciutadans en matèria de
transparència i bon govern.
I per això, manifesta:
La reprovació al comportament del Sr. Juli Fuster Culebras
en no haver-se abstingut de participar en el procés de selecció
donats els vincles existents amb una altra persona aspirant.

Per tant, és de justícia que la bonificació s’apliqui també als
territoris no coberts per serveis ferroviaris estatals, com és el
cas de les Illes Balears. En concret, que s’apliqui als bitllets de
bus del TIB i als trens dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM).
És per tot això que, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ser just en el repartiment de finançament i a reconèixer
la insularitat.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a bonificar els bitllets de tren i bus de les Illes Balears.
Palma, a 21 de juliol de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 5950/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a reprovació del director general del Servei de
Salut, Sr. Juli Fuster Culebras, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei

Palma, a 22 de juliol de 2022
Els portaveus
Patricia Guasp i Barrero
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 5961/22, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a millores en la detecció precoç i l'atenció
clínica a les dones afectades per endometriosi, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
L'endometriosi és una malaltia que consisteix en el fet que
l'endometri, paret interna que recobreix l'úter, creix fora
d'aquest. Això produeix que es pugui adherir el teixit als ovaris,
als intestins, al recte o a la bufeta principalment, però també en
altres zones del cos. El símptoma més freqüent és el fort dolor
durant les menstruacions però també poden presentar-se còlics,
dolor a les deposicions, lumbàlgia, migranyes, sagnat entre
menstruacions o dolor a les relacions sexuals i dolor pèlvic. A
vegades pot ser asimptomàtic.
Una conseqüència freqüent és la infertilitat. A les etapes
avançades la infertilitat s'explica per la distorsió anatòmica dels
òrgans reproductius, i a les etapes inicials, sense distorsió
anatòmica, seria a causa de la presència d’una reacció
inflamatòria peritoneal, que compromet esdeveniments
reproductius claus com el desenvolupament fol·licular,
l'ovulació, el desenvolupament embrionari i la implantació.
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És aquesta, doncs, una malaltia important no sols per la seva
possible gravetat sinó també per les conseqüències per a la vida
quotidiana dels que la pateixen, no en va s'estima que té una
alta prevalença (entre un 10-15% de les dones) que continua
encara avui dia estant infradiagnosticada. En conseqüència és
important implementar mesures orientades a la millora del seu
diagnòstic, tractament i recerca.
És evident que hi ha falta de mitjans, de professionals i de
coneixement de la pròpia malaltia, així com línies de recerca
respecte del seu tractament i sobre les seves causes. Una
pacient triga entre 5 i 10 anys a ser diagnosticada, en
nombroses ocasions quan l'endometriosi ja està en graus
avançats. Aquest infradiagnòstic ve en algunes ocasions
vinculat als estereotips sexistes respecte de la menstruació que
consideren que les dones ens queixem en excés en tenir la regla
i que el dolor és normal.
És fonamental disposar d'unitats multidisciplinàries per al
diagnòstic i el tractament, una major difusió i aplicació de la
Guia d'Atenció de Dones amb Endometriosi del Sistema
Nacional de Salut, la realització d'un registre de dones
afectades per a una millor avaluació i anàlisi de la situació i
línies de recerca per aquesta malaltia.
Per tot l'exposat, des del Grup Parlamentari Unidas
Podemos formulem les següents propostes de resolució.

I)
RGE núm. 5962/22, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, i MÉS per Mallorca relativa a mesures de justícia
social a l'escola privada concertada, 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 i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
La Llei 1/2022, d’educació de les Illes Balears, de 8 de
març, assenyala a l'article 109:
"1. Tot l'alumnat tindrà dret a una plaça escolar a centres
sostinguts amb fons públics, a les etapes i als nivells
obligatoris que constitueixen l'ensenyament bàsic, així com
al segon cicle d'educació infantil."
Així mateix a l'article 171 es determina:
"2. Els centres privats concertats hauran d'escolaritzar a
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les normes que
la desenvolupen, amb l'objectiu de tenir una escolarització
equilibrada. D'acord amb aquestes condicions, els centres
concertats rebran els recursos de suport educatiu necessaris,
en les mateixes condicions que els centres públics."

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
Finalment, l'article 172, sobre procediment i establiment de
quanties de concertació, assenyala a l'apartat 6 el següent:

a:
1. Proposar i acordar en el si del Consell Interterritorial de
Salut la difusió i l'aplicació de la Guia d'Atenció a les Dones
amb endometriosis en l'SNS en tots els centres de salut i
hospitals del nostre país, pel millor coneixement i tractament de
les dones afectades per aquesta malaltia.
2. Proposar i acordar en el si del Consell Interterritorial de
Salut millorar i ampliar les accions formatives per a la
capacitació dels i les professionals tant en Atenció Primària
com Atenció Especialitzada per facilitar la detecció precoç dels
signes i símptomes i per millorar el tractament d'aquestes
pacients.
3. Crear un registre que permeti ser una eina per a la recerca de
qualitat i reculli dades sobre la situació de l'endometriosi en la
nostra comunitat autònoma relatius a incidència, necessitat
d'ingressos, nombre de cirurgies, demora diagnòstica,
complicacions de cirurgies, percentatges de dones estèrils,
necessitats de fecundació in vitro així com demora en l'accés a
aquests serveis i totes aquelles altres variables que puguin ser
d'interès per dur a terme estudis que permetin avançar en el
coneixement d'aquesta patologia.
4. Impulsar línies de recerca dels diferents tractaments i els
seus efectes adversos.
Palma, a 11 de juliol de 2022
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

"6. En el cas d'incompliment de les obligacions derivades
de la subscripció del concert educatiu, és aplicable el
procediment sancionador, que podrà donar lloc a la
rescissió del concert."
Les taules estadístiques del Ministeri d'Educació i Formació
Professional del curs 2019-2020 van assenyalar la bretxa en
l'accés a la població migrant a l'escola concertada. A Primària
i Secundària, el sistema concertat té un 28,98% del total de
l'alumnat i un 15,46% dels migrants, la qual cosa implica una
diferència de 13,52 punts respecte de l'escola pública. Aquests
punts són els que necessita l'educació privada finançada amb
fons públics per equiparar-se en percentatge d'inclusió a
l'escola pública.
Pel que fa a la distribució, la majoria, el 83 per cent,
acudeix a l'escola pública, mentre que el 17 per cent va a escola
privada o concertada.
La diferència atén diverses raons: Que l'escola concertada
compti amb escola 0 a 3 privada n'és una. El sistema 0 a 3 a la
concertada és privat i, per tant, de pagament, el que implica que
només poden accedir famílies amb rendes mitjanes i altes. A tot
això se li suma que per continuar a l'escola, la concertada
estableix un barems de puntuació d'admissió pel qual qui hagi
cursat una etapa anterior a l'escola o sigui fill de ex alumne o
tingui algun germà ja a l'escola tindrà més punts.
També que estan permeses les aportacions voluntàries, la qual
cosa, d'una banda, actua com a element dissuasiu de moltes
famílies que no poden pagar-les, de manera que es converteix
en un tipus de “quota encoberta”. D'altra banda, moltes famílies
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es garanteixen així la continuïtat a l'escola i pot derivar fins i
tot en tractes de favor o situacions poc igualitàries i injustes per
l'alumnat, la família del qual, no fa donacions a l'escola.
El 2018 ja es va intentar per part de la Conselleria
d'Educació introduir aquesta reserva de places, l'objectiu de les
quals era potenciar la inclusió de nins i nines migrants a totes
les escoles privades sostingudes amb fons públics. Algunes les
patronals d'ensenyament concertat Escola Catòlica i CECEIB
es van mostrar en contra i fins i tot van impugnar l'ordre
d'escolarització de l'executiu, encara que finalment els tribunals
van donar la raó a la conselleria. Es tractava d'incloure un
període de reserva de places per alumnat nouvingut, bé
migrants o que vinguin d'altres comunitats autònomes i
s'incorporin una vegada començat el curs.

2. A convocar al consell escolar, específicament, perquè se
planifiqui, garanteixi i supervisi l’equilibri d’escolarització
entre escoles públiques i privades concertades i l’ampliació
successiva del percentatge d’acollida d’alumnat migrant y amb
necessitats especials.
3. A inspeccionar l'ús inadequat de les quotes voluntàries a les
escoles privades concertades per detectar possibles pagaments
encoberts que puguin constituir un element dissuasiu a la
participació o l'escolarització d'alumnat amb rendes més baixes
o bé que pugui implicar qualsevol tipus de desequilibri en el
tracte o consideració.
4. A complir amb la disposició addicional vintena cinquena de
la LOMLOE, retirant els fons públics als centres que separin a
l'alumnat pel seu gènere.

Des de les institucions s'ha de garantir que tant l'educació
pública com aquella que utilitzi fons públics, siguin un espai
accessible per a tots i totes. La inclusió de l'alumnat de totes les
condicions socials i diversitats funcionals és necessària en tant
que som garants del compliment de les lleis i també, perquè en
una societat forta no té cabuda la segregació.

Palma, a 19 de juliol de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

En últim terme, és important tenir en compte un altre tipus
de segregació: la del gènere. Encara comptem a les Illes
Balears amb centres que segreguen per gènere, qüestió que ha
quedat plasmada a la LOMLOE de tal manera:
"Disposició addicional vintena cinquena. Foment de la
igualtat efectiva entre homes i dones.
1. Amb la finalitat d'afavorir la igualtat de drets i
oportunitats i fomentar la igualtat efectiva entre homes i
dones, els centres sostinguts parcial o totalment amb fons
públics desenvoluparan el principi de coeducació a totes les
etapes educatives, de conformitat amb el que es disposa per
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat
efectiva de dones i homes, i no separaran a l'alumnat pel seu
gènere."
És senyal de responsabilitat política i ciutadana, que
apostem per un model educatiu integrador en el qual ningú no
pugui sentir-se discriminat pel règim d'admissió. Tampoc no es
pot consentir que hi hagi doblers públics que vagi a centres que
segreguin per raó de gènere a la seva admissió. Els centres
educatius que se sostinguin amb fons públics, han de contribuir
a l'enfortiment del sistema públic en general, sense que puguin
considerar-se barreres a l'admissió o diferències tan greus a
l'escolarització que puguin consolidar un sistema d'educació de
primera i un altre de segona. La llibertat per triar el centre
requereix inevitablement que els centres no seleccionin a
l'alumnat de manera directa o indirecta.
Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears, insta el
Govern de les Illes Balears:
1. A continuar millorant l'escolarització equilibrada a tot el
sistema educatiu de les Illes Balears mitjançant la millora i
l'ampliació dels processos d'adscripció i d'admissió d'alumnat
i l’extensió dels acords d’escolarització equilibrada, actualment
vigents a deu municipis de les Illes Balears, amb especial
atenció a l'equilibri a l'escolarització de les escoles privades
concertades respecte de les públiques.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5951/22, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre la condemna al Govern
per manca d'abstenció del director de l'Ibsalut en un procés
de selecció de funcionaris on participà la seva filla.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2022, conformement amb els articles 192.1 i
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum davant la Comissió de Salut, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciar.
Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
C)
Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent
en relació amb la sol·licitud de sessió extraordinària de la
Comissió de Salut amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 5956/22).

Habilitació dels dies necessaris per dur a terme sessió
extraordinària de la Comissió de Salut per tal de procedir
a la sol·licitud de compareixença urgent RGE núm.
5951/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol 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 adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2022, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i atès l’acord adoptat a la
sessió de la Diputació Permanent del dia d’avui, 29 de juliol,
acorda d'habilitar els dies necessaris per poder dur a terme la
sessió extraordinària de la Comissió de Salut per tal de procedir
a la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de
Salut i Consum, sobre la condemna al Govern per manca
d'abstenció del director de l'Ibsalut en un procés de selecció de
funcionaris on participà la seva filla.

Punt únic. Sol·licitud de sessió extraordinària de la
Comissió de Salut per tal de dur a terme la sol·licitud de
compareixença urgent RGE núm. 5951/22.

Palma, a 29 de juliol 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 la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

4. INFORMACIONS

Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió de
Salut amb un ordre del dia determinat (RGE núm.
5740/22).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de juliol de 2022, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà, per a dia 29 de juliol d'enguany, la sessió de
la Diputació Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una
sessió extraordinària de la Comissió de Salut amb l'ordre del
dia següent:
Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una
sessió extraordinària de la Comissió de Salut per tal per
tal de dur a terme la sol·licitud de compareixença urgent
RGE núm. 5951/22, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, de la consellera de Salut i Consum, sobre la
condemna al Govern per manca d'abstenció del director de
l'Ibsalut en un procés de selecció de funcionaris on participà
la seva filla.
Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2021 de diversos diputats i diputades.
En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 27 de juliol de 2022, es
procedeix a la publicació de les declaracions tributàries
relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a
l'impost sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2021 dels
diputats i les diputades que es relacionen a continuació:
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Cristina Mayor i Abad
Antonia Martín i Perdiz
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Maria esperança Sans i Regis
Alejandro López i Soria
Vicenç Thomas i Mulet
Joan Ferrer i Ripoll
Patrícia Font i Marbán
Jesús Méndez i Baiges
María Tania Marí i Marí
Virginia Marí i Rennesson
Miquel Ensenyat i Riutort
Miquel Vidal i Vidal
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Palma, a 27 de juliol de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència per la qual es constitueix la
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’assessors facultatius, especialitat
biblioteconomia i documentació del Parlament de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 21 de juny de
2016, acordà d’aprovar les Normes generals de constitució de
borses de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears.
Aquestes es publicaren al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 52, de 23 de juny de 2016.
Per altra banda, la Mesa del Parlament, en sessió celebrada
l'11 de maig de 2022, acordà la convocatòria de proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos d’assessors facultatius, especialitat
biblioteconomia i documentació del Parlament de les Illes
Balears. L’esmentada convocatòria fou publicada al BOPIB
núm. 155, de 13 de maig de 2022.
La base 10.2 de la convocatòria estableix que el tribunal
qualificador ha d’elaborar una llista definitiva de totes les
persones aspirants que formen part de la borsa, per ordre de la
puntuació obtinguda, la qual s’ha d’elevar a la Mesa de la
Cambra perquè dicti la resolució de creació de la borsa.
En el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i
reglamentaris d’acord amb les bases de la convocatòria.
Per aquests motius i atès que el tribunal qualificador ha
elevat a la Mesa del Parlament la llista definitiva d’aspirants
que formaran part de la borsa extraordinària d’assessors
facultatius especialitat biblioteconomia i documentació, dict la
següent:
Resolució
1. S’acorda la creació d’una borsa extraordinària per a la
selecció de funcionaris interins del cos d’assessors facultatius,
especialitat biblioteconomia i documentació.
2. La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat
amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per la
Mesa del Parlament, en sessió celebrada el 13 de maig de 2022
i publicades al BOPIB núm. 155, de 13 de maig de 2022.
3. L’ordre de prelació vindrà determinat per la puntuació final
obtinguda, de major a menor, per la qual cosa l’esmentat ordre
de prelació queda establert de la forma següent:
Ordre

Cognoms

Nom

DNI

Puntuació

1

Llabrés Abrines

Margalida

****7034F

7.05

2

Santandreu Pons

Margalida

****7804B

6.40

3

Moya Pais
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María José

****5131H

5.95

Les persones que conformen la borsa es trobaran a l’espera
de ser cridats pel Parlament de les Illes Balears per ordre de
puntuació quan es produeixi la necessitat de nomenament com
a funcionaria interina.
4. 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 a la persona membre de la borsa que pertoqui per
ordre de prelació ocupar la plaça com a funcionària interina.
5. Mentre ocupin les places com a membres del cos
d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i
documentació, les persones seleccionades tindran la condició
de funcionaris interins del cos i especialitat esmentat i rebran
les retribucions que corresponguin al lloc de feina que ocupin
en cada moment.
6. 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 des del dia següent a la
publicació al BOPIB. En relació amb el funcionament de la
borsa, en tot allò no previst en la present resolució 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, 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.
7. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició. Un cop transcorregut un mes de la
interposició del recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi
notificat la resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Palma, sense limitació de temps, mentre no hi hagi una
resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
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articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Palma, 27 de juliol de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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