
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 28 d'octubre de 2022 X legislatura Núm. 177  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 8378/22, relativa a control dels fondejos sobre posidònia. 9950

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 7226/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació
amb la saturació i la pressió humana a les Illes Balears. 9950

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 8531/22, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, diputat no adscrit, relativa a elecció del síndic de Greuges.
9950

B) RGE núm. 9684/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons als centres educatius.
9951

C) RGE núm. 9669/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuació en alta prevista al Pla de Mallorca. 9951

D) RGE núm. 9673/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques actives d'ocupació
per afavorir la reconversió dels llocs de treball afectats per la transició energètica. 9951



9944 BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022

E) RGE núm. 9677/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport escolar
a les Illes Balears. 9951

F) RGE núm. 9686/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a habitatges de
protecció oficial promesos pel Govern. 9951

G) RGE núm. 9675/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mobilització de 2,5 milions
d'euros per a ajudes al sector primari. 9951

H) RGE núm. 9676/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida de 10 milions
d'euros per a adquisició d'establiments turístics. 9951

I) RGE núm. 9678/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramvia com a prioritat de la
ciutat de Palma. 9951

J) RGE núm. 9683/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients atesos p4els
metges d'atenció primària. 9951

K) RGE núm. 9679/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa estatal sobre
cremes de restes forestals. 9951

L) RGE núm. 9680/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cancel·lació dels
bons turístics. 9951

M) RGE núm. 9681/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aval de les hipoteques.
9951

N) RGE núm. 9682/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa.
9951

O) RGE núm. 9742/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos
de les Illes Balears. 9951

P) RGE núm. 9740/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dèficit d'inversió de l'Estat a les Illes
Balears. 9951

Q) RGE núm. 9670/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
manteniment a la Llei de turisme de l'obligació de compra de producte local. 9951

R) RGE núm. 9687/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajornament de
la LOMLOE. 9951

S) RGE núm. 9743/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de les mesures
anunciades pel Govern d'Espanya respecte del Règim de les Illes Balears (REB). 9951

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) Punts 2, 8 i 11 a 14 de la Moció RGE núm. 8378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control dels fondejos sobre posidònia.
9951

1.5. INFORMACIONS

A) Decaïment del Punt 6 de la Moció RGE núm. 8378/22. 9952

B) Aprovació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2023 (RGE núm. 9714/22). 9952



BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022 9945

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 3289/22, relativa a ampliació de l'autoconsum i impuls de les comunitats energètiques. 9952

B) RGE núm. 3430/22, relativa a defensa de la caça i l'autogovern de les Illes Balears. 9952

C) RGE núm. 3434/22, relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions marítimopesqueres a l'illa de Menorca. 9953

D) RGE núm. 3465/22, relativa a superfície agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària. 9953

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

A) RGE núm. 11358/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi
climàtic i transició energètica, per a la inclusió del concepte de sobirania energètica i la revisió de la prohibició d'exploració,
investigació i explotació dels recursos propis, minerals i energètic d'Espanya. 9953

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 11363/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge per a joves,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7680/22. 9957

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 10570/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
existència d'informe sobre funcionaris interins d'FP sense titulació exclosos de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents.

9958

B) RGE núm. 10575/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Comissió Interdepartamental
de Cooperació per al Desenvolupament. 9958

C) RGE núm. 10586/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi d'alternatives de traçat i mode de transport de la línia Artà-Cala Rajada. 9959

D) RGE núm. 10588/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
l'article 18 de la Llei d'habitatge. 9959

E) RGE núm. 10590/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del punt 4 de
l'article 18 de la Llei d'habitatge (1). 9959

F) RGE núm. 10591/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del punt 4 de
l'article 18 de la Llei d'habitatge (2). 9959

G) RGE núm. 10595/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges desocupats.
9960

H) RGE núm. 10645/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
pressupost total del projecte de reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 9960

I) RGE núm. 10646/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
eliminació d'arbres per a la reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 9960

J) RGE núm. 10647/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a horari
d'obertura de la zona enjardinada confrontant amb l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 9960



9946 BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022

K) RGE núm. 10660/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de menjador a Menorca,
curs 2022-2023. 9960

L) RGE núm. 10664/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions
per desplaçaments i estades dels usuaris de l'Ibsalut fora de la seva àrea de salut. 9960

M) RGE núm. 10665/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió anual de
les compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de l'Ibsalut fora de la seva àrea de salut. 9961

N) RGE núm. 10666/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació per part
de l'Ibsalut de fer efectiu el pagament de les compensacions als usuaris que reben assistència sanitària fora de la seva àrea de salut en
un termini màxim de tres mesos. 9961

O) RGE núm. 10667/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions
per desplaçaments als usuaris i acompanyants que reben assistència sanitària fora de la seva àrea de salut. 9961

P) RGE núm. 10668/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (1). 9961

Q) RGE núm. 10669/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (2). 9962

R) RGE núm. 10670/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (3). 9962

S) RGE núm. 10671/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (4). 9962

T) RGE núm. 10672/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (5). 9962

U) RGE núm. 10673/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fondeigs de creuers
davant el port de Son Blanc a Ciutadella (6). 9962

V) RGE núm. 10677/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients en llista
d'espera per a intervenció quirúrgica preferent a dia 21 d'octubre de 2022. 9963

W) RGE núm. 10678/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients en llista
d'espera en consultes a data 21 d'octubre de 2022. 9963

X) RGE núm. 10680/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors i per categories
de què disposa SFM. 9963

Y) RGE núm. 10684/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partides dels
capítols pressupostaris de l'EPRTVIB IB3 per a 2023. 9963

Z) RGE núm. 10687/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des
de la direcció del Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per reduir la demora a les llistes d'espera de
pacients als hospitals comarcals de Manacor i Inca. 9963

AA) RGE núm. 10688/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reincorporació
a l'activitat del Servei de Salut de les Illes Balears, de facultatius (metges) i professionals d'infermeria que han estat en situació
personal/laboral de prejubilació o jubilació concedida. 9964

AB) RGE núm. 10689/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions en
l'àmbit de la digitalització del servei públic de salut de les Illes Balears en el Servei de Salut i altres organismes en l'àmbit sanitari i
sociosanitari dependents del Govern de les Illes Balears. 9964

AC) RGE núm. 10690/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Decret de
garanties dels terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears. 9964

AD) RGE núm. 11359/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Agència de
Salut Pública de les Illes Balears. 9964



BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022 9947

AE) RGE núm. 11368/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
Premis Senalla (I). 9965

AF) RGE núm. 11369/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
Premis Senalla (II). 9965

AG) RGE núm. 11370/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a bases
i categories dels Premis Senalla. 9965

AH) RGE núm. 11371/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
desglossament del pressupost total del projecte de reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 9965

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 11407/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a crema de residus agrícoles
i forestals. 9965

B) RGE núm. 11408/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
fiscalitat de les herències entre familiars. 9966

C) RGE núm. 11409/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a detecció primerenca d'alumnes amb necessitats especials. 9966

D) RGE núm. 11410/22, del diputat Marc Pérez Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dificultat per trobar
treballadors qualificats per a les nostres empreses. 9966

E) RGE núm. 11411/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol davant
l'arribada de pasteres. 9966

F) RGE núm. 11412/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a turisme i oferta
de qualitat. 9966

G) RGE núm. 11413/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a la planta
de Milà a Menorca. 9966

H) RGE núm. 11414/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives. 9966

I) RGE núm. 11415/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de competències
de costes i litoral a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 9967

J) RGE núm. 11416/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels empleats d'SFM.
9967

K) RGE núm. 11417/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels
sindicats de la comunitat educativa. 9967

L) RGE núm. 11418/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres per evitar noves
inundacions a Sant Llorenç. 9967

M) RGE núm. 11419/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització d'IB3. 9967

N) RGE núm. 11420/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d'insularitat digne
per als funcionaris de l'Estat que treballen a les Illes Balears. 9967

O) RGE núm. 11421/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació il·legal com a
problema social. 9968

P) RGE núm. 11422/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions finançades amb el factor
d'insularitat. 9968

Q) RGE núm. 11426/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a racionalització de
la despesa pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 9968



9948 BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022

R) RGE núm. 11427/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per millorar el servei
de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (MELIB). 9968

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 10628/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'atenció primària (procediment
d'urgència). 9968

B) RGE núm. 11373/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la signatura dels convenis de carreteres amb els consells insulars
(procediment d'urgència). 9970

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 10627/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a presidència espanyola
del Consell de la Unió Europea, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 9971

B) RGE núm. 10674/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petició d'un règim diferenciat de la regla de minimis per a les
Balears i les illes de la Mediterrània amb una quantia superior a la del continent, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
(procediment d'urgència). 9972

C) RGE núm. 10685/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a addiccions a
les xarxes socials i els seus efectes laborals i acadèmics a les Illes Balears, davant la Comissió de Turisme i Treball. 9973

D) RGE núm. 10686/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a actualització de la
normativa de prevenció de riscos ergonòmics en l'àmbit laboral, davant la Comissió de Turisme i Treball. 9975

E) RGE núm. 10691/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a erradicació de
la pobresa a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 9975

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta 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. 9977

B) A la Pregunta RGE núm. 5986/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions o actes administratius signats pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears que afecten la seva filla.

9977

C) A la Pregunta RGE núm. 5987/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions o actes administratius signats pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears que afecten parents seus fins al
quart grau de consanguinitat i segon d'afinitat. 9977

D) A la Pregunta RGE núm. 7040/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (3). 9978

E) A la Pregunta RGE núm. 7043/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents a Menorca (6). 9978

F) A la Pregunta RGE núm. 7182/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
audiència de la ràdio i la televisió pública IB3 a les Illes Balears. 9978

G) A la Pregunta RGE núm. 7322/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió en equips d'alta tecnologia. 9978

H) A la Pregunta RGE núm. 7510/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borses de
treball de GSAIB (I). 9979

I) A la Pregunta RGE núm. 7511/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borses de
treball de GSAIB (II). 9979

J) A la Pregunta RGE núm. 7584/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema de
mesura, alerta i prevenció davant casos de risc d'inundació. 9979



BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022 9949

K) A les Preguntes RGE núm. 7595 i 7596/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nova
versió del Pla Inunbal (1 i 2). 9980

L) A la Pregunta RGE núm. 7597/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de la
Direcció general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears en relació amb la tramitació del nou PGOU de Palma. 9980

M) A la Pregunta RGE núm. 7598/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documentació
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A) Substitució a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per part del Grup Parlamentari Popular. 9982
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 11 d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de
la Moció RGE núm. 8378/22, relativa a control dels fondejos
sobre posidònia, amb les esmenes RGE núm. 9746, 9747,
9748, 9749 i 9750/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars en la protecció de la posidònia,
mitjançant l’aportació de mitjans materials i humans,
especialment embarcacions i agents de l’autoritat amb
capacitat sancionadora, als diversos dispositius de protecció
previstos al Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la
conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears,
molt especialment al servei de vigilància de la posidònia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar i a publicar al BOIB l’inventari dels
impactes existents en les praderies de posidònia de les Illes
Balears, així com la planificació de les actuacions
necessàries per disminuir-los prevists a l’article 3.5 del
Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la
Posidonia oceanica a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern espanyol a inspeccionar tots els
camps de boies i punts de fondeig autoritzats sobre
posidònia existents a les Illes Balears per tal d’analitzar si
s’adeqüen a les condicions establertes a l’article 8.3.g) del
Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la
Posidonia oceanica a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar regularment cada sis mesos el
Comitè Posidònia, d’acord amb l’article 9 del Decret
25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la
Posidonia oceanica a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar al BOIB, en el termini de tres
mesos, les inversions i despeses aprovades per als anys
2020, 2021 i 2022, d’acord amb l’apartat 4 de la disposició
addicional cinquena del Decret 25/2018, de 27 de juliol,
sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes
Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trametre, en el termini de tres mesos, al
Comitè Posidònia els resultats dels controls de seguiment

d’abocaments a la mar per conducció o emissari submarí
corresponents a l’any 2021 que els titulars de les
esmentades instal·lacions tenen el deure de trametre
anualment a la Direcció General de Territori i Paisatge,
d’acord amb el que estableix el punt segon de la disposició
addicional quarta del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre
la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a requerir als titulars d’autoritzacions
d’abocament a la mar per conducció o emissari submarí que
efectuïn les millores necessàries en el tractament dels
efluents per minimitzar-ne l’impacte quan, dels resultats
dels controls anuals, s’infereixi una afecció a la praderia de
posidònia provinent d’un abocament.

A la seu del Parlament, 14 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7226/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a política general del Govern en relació amb
la saturació i la pressió humana a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 11 d'octubre de 2022, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació:

A) RGE núm. 8531/22, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
diputat no adscrit, relativa a elecció del síndic de Greuges,
derivada de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE núm.
7017/22, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209746
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209747
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209748
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209749
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209750
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=29
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B) RGE núm. 9684/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons als centres
educatius, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

C) RGE núm. 9669/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuació en alta prevista al Pla de Mallorca,
que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

D) RGE núm. 9673/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques actives
d'ocupació per afavorir la reconversió dels llocs de treball
afectats per la transició energètica, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 9677/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
escolar a les Illes Balears, que contestà el conseller d'Educació
i Formació Professional.

F) RGE núm. 9686/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a habitatges
de protecció oficial promesos pel Govern, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 9675/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mobilització de 2,5
milions d'euros per a ajudes al sector primari, que contestà la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

H) RGE núm. 9676/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida
de 10 milions d'euros per a adquisició d'establiments turístics,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

I) RGE núm. 9678/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tramvia com a prioritat
de la ciutat de Palma, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

J) RGE núm. 9683/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
atesos p4els metges d'atenció primària, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

K) RGE núm. 9679/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa
estatal sobre cremes de restes forestals, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

L) RGE núm. 9680/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cancel·lació dels bons turístics, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

M) RGE núm. 9681/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aval de les hipoteques,
que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

N) RGE núm. 9682/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política

educativa, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

O) RGE núm. 9742/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
interessos de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 9740/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dèficit d'inversió de l'Estat
a les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 9670/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a manteniment a la Llei de turisme de l'obligació de compra de
producte local, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

R) RGE núm. 9687/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajornament
de la LOMLOE, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

S) RGE núm. 9743/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de les
mesures anunciades pel Govern d'Espanya respecte del Règim
de les Illes Balears (REB), que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà els Punts 2, 8 i 11 a 14 de
la Moció RGE núm. 8378/22, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a control dels fondejos sobre posidònia, amb el resultat
següent: 
• Punt 2: vots emesos 46, vots a favor 15, vots en contra 31

i abstencions 0.
• Punt 8: vots emesos 46, vots a favor 16, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 11: vots emesos 46, vots a favor 14, vots en contra 29

i abstencions 3.
• Punts 12 a 14: vots emesos 46, vots a favor 14, vots en

contra 32 i abstencions 0.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=41
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=41
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-175.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-175.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=16
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment del Punt 6 de la Moció RGE núm. 8378/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 11 d'octubre de 2022, decaigué el punt 6 de la
moció esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a  control dels fondejos sobre posidònia.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aprovació del límit màxim de despesa no financera per

a l'exercici de 2023 (RGE núm. 9714/22).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 11 d'octubre de 2022, aprovà, per 28 vots a favor,
17 en contra i 2 abstencions, després de la compareixença de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, el límit màxim de
despesa no financera per a l'exercici de 2023, que quedà fixat
en 5.947,5 milers d’euros.

Palma, a 26 d'octubre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3289/22,
relativa a ampliació de l'autoconsum i impuls de les
comunitats energètiques, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a ampliar de 500 a 2.000 metres la distància
màxima per poder autoconsumir energia. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a permetre l'autoconsum dins la totalitat del

terme municipal on estigui ubicada la instal·lació als
territoris no peninsulars i de repte demogràfic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a ampliar la quantia dels programes dedicats a
impulsar l'autoconsum d'energies renovables. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a l'establiment d'una excepcionalitat del marc
regulador "sandbox" per impulsar mercats locals d'energia
i acompanyar la integració de renovables a cadascuna de les
Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a transposar les directives europees per
actualitzar el marc regulador de les comunitats d'energies
renovables i de les comunitats ciutadanes d'energia. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a comunitats energètiques i a
impulsar-les mitjançant ajudes públiques i/o implicació
directa de l'Institut Balear de l'Energia.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3430/22,
relativa a defensa de la caça i l'autogovern de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears declara el seu
suport i el seu compromís amb la continuïtat de l’exercici
de les activitats cinegètiques degudament ordenades i
respectuoses amb els cans i el medi ambient. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a replantejar l’avantprojecte de llei de protecció,
drets i benestar dels animals a fi i efecte de respectar les
competències de les comunitats autònomes i, concretament,
a no regular el món de la caça ni establir noves obligacions
o prohibicions en relació amb els cans dels caçadors. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a defensar les competències de les Illes
Balears davant qualsevol possible normativa estatal en
matèria de benestar animal que suposi una invasió o un
desapoderament competencial.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-150.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-158.pdf#page=46
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La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3434/22,
relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions
marítimopesqueres a l'illa de Menorca, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’oferir una formació adequada a les necessitats nàutiques
de cada una de les illes del nostre arxipèlag.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins l’oferta formativa
marítimopesquera a l’illa de Menorca la realització dels
cursos de formació necessaris per a l’obtenció de la
titulació de mariner pescador.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la realització dels exàmens i les
proves de capacitació marítimopesquera a l’illa de
Menorca.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3465/22,
relativa a superfície agrària útil, producció d'aliments i
sobirania alimentària, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa els mecanismes que li dóna
l’article 122 de la Llei agrària de les Illes Balears per tal
que tota la superfície agrària útil de les Illes Balears sigui
usada per a la producció d’aliments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar amb consells, ajuntaments,
organitzacions agràries i cooperatives una estratègia pel
relleu generacional a la pagesia de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a legislar en favor del producte local per tal

que aquest estigui en igualtat de condicions a l’hora de
competir en el mercat.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2022
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, d'acord amb els articles 194 i 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 11358/22, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 7/2021, de 20
de maig, de canvi climàtic i transició energètica, per a la
inclusió del concepte de sobirania energètica i la revisió de la
prohibició d'exploració, investigació i explotació dels recursos
propis, minerals i energètic d'Espanya.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 194 i 138 i següents del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta la proposició de llei següent, a tramitar
davant el Congrés dels Diputats.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 7/2021, DE 20 DE MAIG, DE CANVI CLIMÀTIC
I TRANSICIÓ ENERGÈTICA, PER A LA INCLUSIÓ

DEL CONCEPTE DE SOBIRANIA ENERGÈTICA I LA
REVISIÓ DE LA PROHIBICIÓ D'EXPLORACIÓ,

RECERCA I EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS
PROPIS, MINERALS I ENERGÈTICS, D'ESPANYA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L'energia és un element fonamental i estratègic per a qualsevol
país que pretengui el seu desenvolupament i, evidentment, per
a Espanya, la seva indústria, l'ocupació, el benestar de la seva
població i, en definitiva, la prosperitat de tota la nació. Es
tracta d'un bé intermedi, que s'utilitza no per a la satisfacció
directa de necessitats, sinó com a mitjà per a l'obtenció altres
productes o serveis que poden consumir-se directament, com
ara la llum, la calor, el fred o el transport.

És més, el desenvolupament econòmic i la prosperitat
material estan necessàriament basats en l'existència i la posada
a la disposició de fonts d'energia cada vegada més accessibles,
més barates, més fiables i més abundants que permetin
incrementar tant la capacitat humana de produir béns i realitzar

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-151.pdf#page=26
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activitats a un cost cada vegada menor, com la seva més justa
distribució. Així ha ocorregut de manera recurrent des que en
la Prehistòria es descobrí el foc, en l'Antiguitat s'inventaren els
molins d'aigua, en els inicis de l'Edat Contemporània els
avanços en termodinàmica propiciaren la generalització de les
màquines de vapor alimentades per carbó, o es desenvolupà la
indústria impulsada pels avanços de l'electricitat, que donaren
lloc respectivament a la Primera i la Segona Revolució
Industrial.

En les recents dècades, els grans avançaments de
l'electrònica i la informàtica han promogut una Tercera
Revolució Industrial, amb el naixement de l'anomenada societat
de la informació, que també necessita imperativament del
subministrament energètic per al seu desenvolupament. En les
albors d'una Quarta Revolució Industrial, ha d'afirmar-se que,
a pesar la destrucció provocada per les guerres, la Humanitat ha
viscut l'època de major prosperitat material de la seva
existència. No obstant això, és necessari reconèixer així mateix
que els avanços referits han causat enormes desigualtats, que
han de ser abordades.

L'energia, cada vegada més accessible i barata, ha estat el
pilar indiscutible d'aquest progrés.

II

Aquesta evolució lògica i històrica, que ha permès la major
cota de progrés de la Història, es funda en l'axioma indiscutible
que, com teoritzà Julian Simon, la intel·ligència humana permet
fer cada vegada més amb menys. No obstant això, aquesta
voluntat de progrés material ha estat abrupta i artificialment
truncada: en els últims anys, els líders polítics i empresarials de
les societats occidentals, també els de l'espanyola, han
encoratjat la posada en marxa de polítiques de deliberat
decreixement i de reversió del progrés, esgrimint com a pretext
la lluita contra un «canvi climàtic» suposadament provocat per
l'acció humana.

En aquesta línia, s'han subscrit tractats internacionals i
dictat lleis i reglaments en virtut dels quals els estats,
principalment europeus, s'han obligat a reduir les emissions de
diòxid de carboni en terminis irrealitzables. A aquest efecte
s'han implantat nous impostos i s'han creat figures com els drets
d'emissions o les taxes verdes, que, juntament amb altres
nombroses traves burocràtiques, encareixen de manera fictícia
el preu final de l'energia. Avui és indubtable que aquest
sobrepreu l'acaben sofrint empreses i, especialment,
consumidors, que suporten els costos de la transició sense rebre
explicacions ni sobre els seus possibles beneficis ni sobre els
seus segurs sacrificis.

No obstant això, les emissions generades per Espanya ni tan
sols representen el 0,8% de les emissions globals, mentre que
la generació d'electricitat és causa a penes del 12% de les
emissions totals del nostre país. Amb l'adopció d'aquestes
legislacions, els països europeus abandonen les nocions de
prosperitat, progrés, riquesa i desenvolupament; de manera
simultània, la Xina, l'Índia i els Estats Units, que són
responsables de forma agregada de més d'un 50% de la
pol·lució mundial, rebutgen impulsar polítiques de reducció
d'emissions netes i proveeixen Europa dels béns i serveis que
aquesta, paradoxalment, rebutja produir.

La suposada necessitat de les polítiques referides es basava
en l'existència de nombrosíssims estudis científics dedicats, des
de fa dècades, a analitzar exclusivament els aspectes negatius
futurs del canvi climàtic. Tals documents ignoraven els
indubtables efectes positius de l'escalfament global i, amb això,
abandonaven a limine la possibilitat de realitzar qualsevol tipus
d'anàlisi cost/benefici de les possibles alternatives, dels terminis
d'adaptació i de la possible mitigació dels seus efectes. A pesar
que les previsions d'aquests estudis, que en la seva majoria
tendien i tendeixen al catastrofisme (fi del petroli, complet
desglaç àrtic, increment del nivell de la mar i desaparició d'illes
i costes, milions de refugiats) s'han incomplert en gran manera,
els governs mundials continuen alimentant-se d'aquests estudis
per fomentar polítiques en el sentit indicat.

Així mateix, tals programes, les seves premisses i la seva
aplicació, vénen a destruir la confiança que els avanços de la
tècnica humana puguin subvertir les dificultats que plantegen
les emissions netes generades per combustibles fòssils. Ans al
contrari, els poders públics de tots els àmbits territorials s'han
assegurat d'afirmar que el negoci de companyies i països
productors de gas i petroli serà inexistent en 30 anys, la qual
cosa és de per si mateix un sever element desincentivador
d'inversions que facin més netes i abundants aquestes fonts
d'energia.

A més, i com es va anticipar, han imposat barreres
artificials al finançament de projectes d'exploració i refinament
d'aquests combustibles i han impedit que el sector fomenti una
major compatibilitat amb els objectius de reducció d'emissions.
Dins d'aquesta línia s'emmarca la recent negativa del Regne
d'Espanya a acceptar la inclusió del gas natural i de l'energia
nuclear en la taxonomia europea. En aquest supòsit, les
mateixes institucions de la Unió Europea han desautoritzat una
posició que s'ha demostrat contrària a l'evidència científica,
admetent, davant l'impacte de la crisi energètica mundial, la
necessitat de reforçar aquestes fonts en el mix energètic.

III

En aquest marc conceptual se situa la Llei 7/2021, de 20 de
maig, de canvi climàtic i transició energètica, que, segons el seu
preàmbul, "posa en el centre de l'acció política la lluita contra
el canvi climàtic i la transició energètica, com a vector clau de
l'economia i la societat per construir el futur i generar noves
oportunitats socioeconòmiques", i que declara com a propòsit
"assegurar la consecució de la neutralitat de les emissions de
gasos d'efecte d'hivernacle  a Espanya abans de l'any 2050" , en
línia amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC),
imposat per la Comissió Europea als estats membres.

Els nefastos resultats de l'aplicació d'aquesta norma són ja
evidents per a l'opinió pública, i la filosofia errada que la
inspira és reveladora d'una total falta de confiança, com s'ha
exposat, en els avanços de la tècnica. Tots dos factors impulsen
la seva completa derogació, i els motius per a això són
nombrosos. Tanmateix, la urgència de les mesures que han
d'adoptar-se per superar l'actual crisi aconsella que la present
llei s'ajusti a un objecte més delimitat i se centri a suprimir els
elements més perjudicials de la legislació referida.

El primer d'aquests elements és el constituït pels principis
rectors de la norma, continguts a l'article 2, que obeeixen a
criteris netament ideològics, aliens al bé comú i a l'interès
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nacional i que, en nombroses ocasions, res no tenen a veure
amb la matèria de la llei i obliguen a una interpretació autèntica
de facto. Per això, se substitueixen per uns principis rectors
diferents, que han d'inspirar una política energètica
completament diferent que la que s'ha vingut desenvolupant
durant la vigència de la norma.

En segon lloc, és capital eliminar la consagració legal dels
objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle
de l'article 3, que no són susceptibles de ser aconseguits en el
curt període de temps fixat ni a la llei nacional ni a les
disposicions europees, i que podrien generar responsabilitat
internacional de l'Estat una vegada es constati el seu
incompliment.

El tercer element especialment nociu per als interessos
nacionals el formen les diferents prohibicions que afecten
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs (article 9),
la recerca i l'aprofitament de jaciments de minerals radioactius
(article 10), així com el règim transitori (disposició transitòria
segona), les ajudes a productes energètics d'origen fòssil
(article 11), dins del títol III; i les autoritzacions d'explotació,
permisos, concessions, pròrrogues o cessions dels recursos de
carbó (article 29), en el títol VI. Per tal com, a més, no es
prohibeix, correlativament, la importació d'energia produïda
per aquests mitjans en altres països, aquesta s'erigeix com una
de les claus de la norma que és peremptori derogar.

En quart lloc, cal donar fi als mandats a les diferents
administracions territorials per impulsar plans de mobilitat
sense emissions en els municipis, que es contenen en el títol IV
i que han de ser derogats. Es tracta d'un dels casos
paradigmàtics en els quals els costos associats a la
descarbonització de l'economia suposen un empobriment dels
espanyols que menys tenen, ja que es tradueixen en restriccions
als desplaçaments justament dels que, persones o empreses, no
tenen capacitat econòmica per adquirir un vehicle elèctric o
híbrid d'última generació.

Finalment, s'elimina la necessitat d'incorporar una anàlisi
d'impacte per raó de "canvi climàtic" en la memòria d'anàlisi
d'impacte normatiu de les normes amb rang de llei i reglaments,
substituint-se per la seva transcendència en relació amb el clima
i el medi natural, que en tot cas se subordinarà a la racionalitat
i l'evidència científica, no a la ideologia, i haurà de ser
avaluada conformement a principis de bé comú, de sobirania
nacional i de protecció de l'economia  espanyola-

IV

Les prohibicions referides no han fet sinó aprofundir en la
severa situació de dependència energètica d'Espanya respecte
de tercers països (això és, els recursos energètics que
s'adquireixen de l'exterior en relació amb el total consumit),
que el 2019 va ascendir al 74,1%. Així, Espanya va importar
56,88 milions de tones de petroli en els últims 12 mesos (gener
2022) d'una llista de més de 28 països. D'aquesta quantitat, el
73,9% del petroli importat es destina al proveïment del
transport (gasoil, gasolina i querosè), la qual cosa incideix
notablement en els preus de tots els béns de consum i productes
de primera necessitat.

Així mateix, el nostre país importa la totalitat del carbó
necessari, quantitat superior als 3,97 milions de tones (2020),
i també el total del gas natural objecte de consum anual (379,92
TWh el 2021), equivalent a 36.011 milions de metres cúbics
(36,01 bcm). D'aquest consum, 288,5 TWh (76?%) van
correspondre al consum de llars, comerços i indústries i 91,4
TWh (24%) a les centrals de generació d'energia elèctrica.

La importació de combustibles fòssils representa així el
96,9% del total de la dependència energètica, i la resta
correspon a les importacions d'urani i als intercanvis
d'electricitat amb França, el Marroc i Portugal. En aquest sentit,
és paradoxal que, en un moment de crisi i de pobresa energètica
per al nostre país com l'actual, la posada en marxa de
l'anomenada "excepció ibèrica" ha suposat que Espanya es
converteixi en exportador net d'electricitat barata a França.
Així, el cost de producció de l'energia per al nostre país és
menor que les retribucions que genera la pròpia demanda
francesa, sent aquesta diferència finançada pels espanyols.

En definitiva, Espanya té la possibilitat de produir gran part
de l'energia necessària per a les seves necessitats i cobrir una
part substancial de la demanda nacional, i amb això es redueix
dràsticament la dependència energètica i els efectes negatius
que produeix a tots els espanyols. L'ordenament jurídic ha de
correspondre, doncs, a aquestes capacitats amb una legislació
favorable a la recerca de nous jaciments energètics, així com de
la seva exploració i explotació.

Per això, el concepte que ha de presidir la gestió energètica
nacional, i que ha de fer-se present a la Llei 7/2021, és el de
sobirania energètica. Es tracta de la triada capacitat d'una nació
per assegurar i proveir-se dels recursos energètics necessaris,
abaratint el preu de l'energia, augmentant el seu consum i
afavorint el creixement econòmic nacional. Al temps, no ha
d'entendre's com a autoproveïment, sinó com una estratègia ben
definida, i sostinguda en el temps, dirigida a posar en ús i
aprofitar els recursos propis, a adquirir matèries primeres i
tecnologia en les millors condicions, sigui internament o a
l'exterior, i a comerciar de manera bilateral amb qui sigui més
beneficiós a cada moment per als interessos nacionals. El
resultat ha de concretar-se en la reducció del grau de
dependència energètica i tecnològica a un nivell mínim.

El prius material per a això és clar: s'estima que a Espanya
existeixen reserves d'hidrocarburs no convencionals per satisfer
la demanda nacional durant més de 70 anys, permetent
complementar la seva disponibilitat a l'objectiu del model
energètic sobirà. Aquestes es localitzen en les àrees
Basc-Cantàbrica, Pirinenca, Ebre, Guadalquivir i Bètica. Així
mateix, és ressenyable la probable presència d'hidrocarburs en
les aigües territorials de proximitat al sud-est d'Andalusia i a les
costes de Catalunya, a més de les probables reserves
convencionals de petroli en les aigües pròximes a l'arxipèlag de
les Canàries.

D'igual manera, les centrals de generació elèctrica de
tecnologia nuclear podrien proveir-se amb urani de les mines
existents a Espanya, obtingut en condicions de màxima
seguretat i amb garantia de conservació del medi natural.
Aquest proveïment amb recursos minerals del subsòl  nacional
incrementaria la competitivitat de la potència nuclear existent
i permetria la seva actualització i augment. Ha de destacar-se,
referent a això, la producció d'urani a les mines a Don Benito
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(Badajoz) i Ciudad Rodrigo (Salamanca), així com la reserva
d'urani que es troba en la mina de Retortillo (Salamanca).

La disponibilitat, la correcta gestió i el possible
aprofitament dels recursos energètics i minerals existents a
Espanya han d'estar presidits pel principi de sobirania
energètica.

En aplicació d'aquest, els poders públics han de fomentar la
reducció dels preus de la factura de la llum i dels combustibles,
la minoració de la dependència energètica i, en general,
l'enfortiment de l'economia nacional, amb el consegüent
alleujament a les famílies i al sector empresarial.

V

Al mateix temps, qualsevol iniciativa que abordi la qüestió
de l'espiral creixent dels preus de l'energia ha de plantejar una
significativa reducció dels tributs estatals aplicats a l'electricitat
i als carburants o, fins i tot, la seva eliminació, fins i tot
temporal.

En tal sentit, s'observa com la recaptació dels ingressos
tributaris que gestiona l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària per compte de l'Estat registra en el primer semestre
de l'exercici 2022 un creixement del 18,3?%, que s'afegeix a
l'increment del 16,3?% obtingut en l'exercici 2021. Per això,
l'aplicació de disminucions en els tipus de gravamen de
diferents figures tributàries, així com l'eliminació -fins i tot
temporal- d'unes altres, no generaria cap efecte perjudicial per
a les arques públiques que no fos compensat pel benefici que
aquesta mesura operaria en els actors econòmics i en el conjunt
de la població.

La reducció, necessàriament dràstica, pot afectar figures
com: (i) l'Impost sobre el Valor Afegit, amb un tipus de
gravamen actualment en el 5?%, per a determinats lliuraments,
importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia
elèctrica, regulat a l'article 18 del Reial decret llei 11/2022, de
25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades
mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i
socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de
vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació
econòmica i social de l'illa de La Palma; (ii) el tipus aplicable
a determinats productes energètics i additius i, en particular, als
enumerats a l'article 15 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla
Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials
de la guerra a Ucraïna, de tal manera que passin de suportar un
tipus general, del 21?%, a un reduït; (iii) l'Impost Especial
sobre l'Electricitat, el tipus de gravamen de la qual se situa de
manera temporal en el 0,5%, conformement amb el que es
disposa a l'apartat 1 de la disposició final trenta-sisena del
referit Reial decret llei 6/2022, de 29 de març; o (iv) a l'Impost
Especial sobre Hidrocarburs, que es regula a l'article 50 de la
referida Llei 38/1992, de 28 de desembre, aplicable als
combustibles d'ús general i, en particular, a les gasolines sense
plom de qualsevol octanatge, els gasoils, el GLP i el gas
natural.

La present llei insta el Govern a la remissió a les Corts
Generals, en el termini de tres mesos, d'un projecte de llei de
reforma fiscal que permeti la reducció dràstica de la càrrega

tributària que pesa sobre l'energia, especialment sobre
l'electricitat i els carburants.

VI

La present llei s'estructura en un article únic, una disposició
addicional, una disposició derogatòria i quatre disposicions
finals.

Article únic
Modificació de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi
climàtic i transició energètica

U. Es modifica l'article 1 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de
canvi climàtic i transició energètica, que quedarà redactat de la
següent forma:

"Article 1
Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte assentar les condicions mínimes
que permetin desenvolupar i potenciar la sobirania
energètica d'Espanya, mitjançant la recerca, l'exploració,
l'aprofitament i la posada a la disposició d'energia barata,
abundant, fiable, sostenible, eficient i neta, amb la finalitat
de minimitzar la dependència energètica i possibilitar el
creixement econòmic present i futur i el benestar dels
espanyols."

Dos. Es modifica l'article 2 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de
canvi climàtic i transició energètica, que quedarà redactat de la
següent forma:

"Article 2
Principis rectors

El desenvolupament d'aquesta llei estarà regit pels següents
principis:

a) Garantia de la prosperitat dels espanyols i de l'interès
nacional d'Espanya.

b) Sobirania energètica.
c) Centralitat de l'ésser humà en la naturalesa i protecció

de la salut de les persones.
d) Rigor científic basat en l'evidència i la no-aplicació

d'esquemes ideològics no contrastats a l'economia i la
societat espanyoles.

e) Preservació del medi natural i de la diversitat
biològica.

f) Protecció del medi rural i del sector productiu
primari.

g) Foment de la indústria nacional.»

Tres. Es modifica l'article 3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig,
de canvi climàtic i transició energètica, que quedarà redactat de
la següent forma:

"Article 3
Objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle, energies renovables i eficiència energètica

Els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle, de penetració d'energies d'origen renovable en
el consum d'energia final i de proporció de generació a
partir d'energies d'origen renovable en el sistema elèctric
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s'acomodaran a la necessitat d'assegurar la sobirania
energètica d'Espanya i de protegir els interessos nacionals,
tot incentivant models menys emissors."

Quatre. Se suprimeix l'article 9.

Cinc. Se suprimeix l'article 10.

Sis. Se suprimeix l'article 11.

Set. Se suprimeix l'article 14.

Vuit. Se suprimeix l'article 29.

Nou. Es modifica la disposició addicional setena, que quedarà
redactada de la següent manera:

"Disposició addicional setena
Reducció de la càrrega fiscal sobre l'energia

En el termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta llei,
el Govern trametrà a les Corts Generals un projecte de llei
de reforma tributària que escometi una reducció dràstica de
la fiscalitat energètica, amb especial incidència en els
sectors de l'electricitat i dels carburants, amb la finalitat que
el sistema fiscal coadjuvi a la consecució de la sobirania
energètica d'Espanya i a la posada a la disposició d'energia
barata, abundant, fiable, sostenible, eficient i neta."

Deu. Se suprimeix la disposició transitòria segona.

Onze. Se suprimeix la disposició final cinquena.

Disposició addicional única
Denegació de sol·licituds a l'empara de la Llei 7/2021, de 20
de maig, de canvi climàtic i transició energètica

Podran tornar a formular-se les sol·licituds d'exploració,
recerca i explotació d'hidrocarburs, incloses les activitats que
utilitzin la fracturació hidràulica d'alt volum, de recerca i
aprofitament de jaciments de minerals radioactius, d'explotació,
permisos, concessions, pròrrogues o cessions dels recursos de
carbó i d'explotació, permisos o concessions regulades per la
legislació minera que hagin estat denegades a l'empara del que
es preveu en els preceptes suprimits per la present llei.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en el
que contradiguin o s'oposin a la present llei.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern

Es modifica la lletra h) a l'article 26.3 de la Llei 50/1997, de 27
de novembre, del Govern, que quedarà redactada de la següent
forma:

"h) Transcendència en relació amb el clima i el medi
natural, que haurà de ser apreciada amb criteris de
racionalitat i evidència científica, i conformement a

principis de ben comú, sobirania nacional i protecció de
l'economia espanyola."

Disposició final segona
Títol competencial

Aquesta llei es dicta a l'empara de l'article 149.1.25a de la
Constitució Espanyola.

Disposició final tercera
Habilitació per al desenvolupament reglamentari

El Govern adoptarà les disposicions reglamentàries necessàries
per a l'aplicació i el desenvolupament de la present llei, i
mantindran la seva vigència les disposicions vigents sobre la
matèria que no s'oposin al que es disposa a la present llei.

Disposició final quarta
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Boletín Oficial del Estado.

Palma, 20 d'octubre de 2022
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11363/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge per a joves, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 7680/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7680/22, relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge per a joves, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar de forma immediata un sistema d’avals per
“Compra Jove” que cobreixin fins a un 20% del valor de
taxació de l’habitatge, sempre que el preu d'adquisició no
superi els 200.000 euros, amb possibilitat d'incrementar aquest
import fins a un 50% (300.000 €) a les zones tensionades, de
manera que els préstecs hipotecaris puguin arribar fins al 100%
del valor de taxació i els joves que no tinguin estalvi suficient
puguin comprar el seu primer habitatge a les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=16
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els imports i els beneficiaris de la
deducció autonòmica per arrendament d’habitatge a l’IRPF,
tenint en compte molt especialment els joves menors de 35
anys.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Illes
Balears a crear una nova deducció autonòmica per arrendadors
d’habitatge permanent a l’IRPF, per tal d’incentivar que els
petits propietaris posin els seus habitatges al mercat de lloguer.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre transmissions patrimonials
per la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears
amb un valor inferior als 200.000 euros, amb possibilitat
d'incrementar aquest import fins a un 50% (300.000 €) a les
zones tensionades, per a joves menors de 30 anys.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un tipus de gravamen reduït del 2% a
l’impost sobre transmissions patrimonials per adquisició del
primer habitatge habitual a les Illes Balears de valor inferior als
200.000 euros, amb possibilitat d’incrementar fins un 50%
aquest import (300.000 €) a les zones considerares tensionades,
per a joves menors de 35 anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un tipus reduït de l’1% a la modalitat d’actes
jurídics documentats per compra d’un habitatge habitual a les
Illes Balears i un tipus del 0,5% quan qui compri sigui un jove
menor de 35 anys. S’insta també a aprovar un tipus reduït del
0,5%, per a la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs
per a l’adquisició d’un habitatge habitual pels joves menors de
35 anys.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre successions per herències en
vida i per causa de mort, quan el parentesc amb el causant sigui
el de descendent, cònjuge o ascendent. Al mateix temps, s’insta
també el Govern de les Illes Balears a reduir a la meitat la
quota a pagar quan el parentesc amb el causant sigui el de
col·laterals de segon i tercer grau –germans o nebots, per
exemple– o ascendents o descendents per afinitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir en un 60% la tributació a l’impost sobre
donacions en els casos de donacions d’un habitatge que hagi de
constituir el primer habitatge habitual d’un descendent o es
facin donacions dineràries perquè un descendent pugui adquirir
el seu primer habitatge habitual. Aquesta reducció arribarà fins
el 95% quan el donatari sigui un jove menor de 35 anys.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar davant dels ajuntaments el reconeixement de
l'ús com a habitatge, de manera excepcional, a tots els locals
comercials de planta baixa de les promocions d'HPO de què
disposa l'administració i que compleixin els requisits per ser
reconeguts com a habitatge per donar sortida a les necessitats
urgents, prioritzant les persones amb dependència i necessitats
especials dels ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10570/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a existència d'informe sobre funcionaris interins
d'FP sense titulació exclosos de la borsa d'aspirants a
funcionaris interins docents.

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.

Existeix algun informe elaborat per la Direcció General de
Funció Pública en relació amb els funcionaris interins d'FP
sense titulació que han quedat exclosos per formar part de la
borsa d'aspirants a funcionaris interins docents?

Palma, a 17 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 10575/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Comissió
Interdepartamental  de Cooperació  per  a l
Desenvolupament.

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 l’article 8 del Decret 41/2010 la Comissió
Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament s’ha
de reunir en sessió ordinària una vegada per semestre. Segons
el web Cooperant, la darrera informació que apareix d’una
reunió de la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al
Desenvolupament és la sessió del 28 de setembre de 2018
(https://cooperant.org/planificacio/comissio-interdepartament
al/). S’ha reunit la Comissió Interdepartamental de Cooperació
per al Desenvolupament des de setembre de 2018?
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En cas afirmatiu, quina és la relació de reunions celebrades
per la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al
Desenvolupament des de setembre de 2018?

En cas negatiu, per què no s’ha convocat la Comissió
Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament des
de setembre de 2018?

Palma, a 17 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 10586/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudi d'alternatives de traçat i
mode de transport de la línia Artà-Cala Rajada.

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.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge sap si existeix algun
estudi d'alternatives de traçat i mode de transport de la línia
Artà-Cala Rajada amb anàlisi de costos i viabilitat?

Palma, a 18 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 10588/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb l'article 18 de la Llei d'habitatge.

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.

La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears preveu:

"Capítol II
Del deure de conservació i rehabilitació

Article 18. Foment de la conservació i la rehabilitació

2. Es desenvoluparan reglamentàriament les actuacions
necessàries per:

a) Conèixer la qualitat i l'estat de conservació del parc
edificat, el seu nivell d'accessibilitat i eficiència energètica, i
avaluar el compliment de les condicions legalment exigibles.

b) Fomentar l'ocupació legal dels habitatges i evitar la
sobreocupació i les situacions d'infrahabitatge."

Quines actuacions s'han realitzat durant els anys 2019,
2020, 2021 i 2022 per dur a terme aquest mandat? Indicau les
actuacions per illes i any.

Palma, a 18 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 10590/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge
(1).

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.

La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears preveu:

"Capítol II
Del deure de conservació i rehabilitació

Article 18. Foment de la conservació i la rehabilitació

4. Totes les convocatòries d'ajudes pròpies de rehabilitació
i conservació d'habitatge inclouran els requisits de retornar a
l'administració que els va concedir una part proporcional de
l'ajuda rebuda si es venen abans de deu anys des de la
concessió de l'ajuda econòmica, d'acord amb el temps
transcorregut."

Quins retorns s'han produït durant els anys 2019, 2020,
2021 i 2022? Indicau-ne les quantitats per illes i any.

Palma, a 18 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 10591/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del punt 4 de l'article 18 de la Llei d'habitatge
(2).

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.

La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears preveu:

"Capítol II
Del deure de conservació i rehabilitació

Article 18. Foment de la conservació i la rehabilitació

4. Totes les convocatòries d'ajudes pròpies de rehabilitació
i conservació d'habitatge inclouran els requisits de retornar a
l'administració que els va concedir una part proporcional de
l'ajuda rebuda si es venen abans de deu anys des de la
concessió de l'ajuda econòmica, d'acord amb el temps
transcorregut."
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Qui controla el compliment del que disposa aquesta
disposició?

Palma, a 18 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 10595/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
desocupats.

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.

La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears preveu:

"Article 36. L'habitatge desocupat

S'entén per habitatge desocupat el que roman deshabitat de
manera continuada durant un temps superior a dos anys, sense
cap causa que justifiqui la seva desocupació, segons estableix
aquesta llei i la normativa de desenvolupament."

Segons aquesta disposició, quin és el nombre total
d'habitatges desocupats per illes durant els anys 2019, 2020,
2021 i 2022? Indicau les dades per illes i per anys.

Palma, a 18 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 10645/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressupost total del projecte de reforma de
l'Hospital Psiquiàtric 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.

Quin és el pressupost total del projecte de reforma de
l'Hospital Psiquiàtric de Palma?

Palma, a 20 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 10646/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a eliminació d'arbres per a la reforma de l'Hospital
Psiquiàtric 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.

L'eliminació dels arbres feta per a la reforma de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma compta amb algun informe o autorització
dels serveis administratius competents en la matèria?

Palma, a 20 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 10647/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a horari d'obertura de la zona enjardinada
confrontant amb l'Hospital Psiquiàtric 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.

Quedarà oberta també els vespres la zona enjardinada o
l'espai públic confrontant amb l'Hospital Psiquiàtric de Palma
que ara és objecte de reforma pel Govern?

Palma, a 20 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 10660/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de
menjador a Menorca, curs 2022-2023.

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

Quins són els 23 centres públics (nom i municipi) de
Menorca amb servei de menjador (curs 2022-2023)?

Per a cada servei de menjador de Menorca (en total 23),
quants d'alumnes en són usuaris i quants d'aquests tenen beca
menjador del Govern (curs 2022-2023)?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

L)
RGE núm. 10664/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de
l'Ibsalut fora de la seva àrea de salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Comissió de Salut de 25 de setembre de 2019 va ser
aprovada per unanimitat la proposta d'acord (PNL RGE núm.
4777/19) presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
instar el Govern de les Illes Balears a modificar l'ordre que
regula les compensacions per desplaçaments i estades dels
usuaris de l'Ibsalut fora de la seva àrea de salut per raó
d'assistència sanitària per tal d'adequar-les als costos i les
despeses reals.

Ha complert i aplica la Conselleria de Salut aquest acord?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 10665/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió anual de les compensacions per desplaçaments i
estades dels usuaris de l'Ibsalut fora de la seva àrea de
salut.

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 la Comissió de Salut de 25 de setembre de 2019 va ser
aprovada per unanimitat la proposta d'acord (PNL RGE núm.
4777/19) presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
instar el Govern de les Illes Balears a incloure un mecanisme
de revisió anual que incorpori els increments de l'IPC en les
compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de
l'Ibsalut fora de la seva àrea de salut per raó d'assistència
sanitària.

Ha complert i aplica la Conselleria de Salut aquest acord?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 10666/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obligació per part de l'Ibsalut de fer efectiu el pagament de
les compensacions als usuaris que reben assistència
sanitària fora de la seva àrea de salut en un termini màxim
de tres mesos.

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 la Comissió de Salut de 25 de setembre de 2019 va ser
aprovada per unanimitat la proposta d'acord (PNL RGE núm.
4777/19) presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
instar el Govern de les Illes Balears a fixar l'obligació, per part
de l'Ibsalut, de fer efectiu el pagament d'aquestes
compensacions en un termini màxim de tres mesos.

Ha complert i aplica la Conselleria de Salut aquest acord?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 10667/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçaments als usuaris i
acompanyants que reben assistència sanitària fora de la
seva àrea de salut.

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

Quines són les quantitats que paga actualment el Govern de
les Illes Balears en concepte de compensacions per
desplaçaments als usuaris i acompanyants que reben assistència
sanitària fora de la seva àrea de salut? Especificau dietes,
pernoctació i transport aeri i marítim.

Quin va ser el darrer any d'actualització d'aquestes
compensacions?

Té previst actualitzar el Govern de les Illes Balears aquestes
compensacions en els pressupostos de la comunitat autònoma
de 2023?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 10668/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (1).

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

En el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Quines gestions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears per aplicar aquesta solució?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Q)
RGE núm. 10669/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (2).

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

En el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Disposa aquesta solució dels informes preceptius, als quals
va al·ludir el conseller de Mobilitat i Habitatge en la resposta
que donà al Ple de 7 de juny passat?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 10670/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (3).

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

En el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Ha modificat el Govern de les Illes Balears el Pla General
de Ports de les Illes Balears perquè els creuers puguin tornar a
fondejar davant el port de Son Blanc, a la badia de Ciutadella?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 10671/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (4).

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

En el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Ja ha determinat el Govern de les Illes Balears les zones de
la badia de Ciutadella perquè els creuers puguin tornar a
fondejar?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 10672/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (5).

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

En el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Per què fins ara s'havia duit a terme el fondeig de creuers a
la badia de Ciutadella i enguany s'ha prohibit?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 10673/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fondeigs de creuers davant el port de Son Blanc a
Ciutadella (6).

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 el Ple de 7 de juny de 2022, en resposta a la pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Popular, el conseller de
Mobilitat i Habitatge afirmà que està prevista la solució perquè
els creuers puguin tornar a fondejar davant el port de Son Blanc
de Ciutadella.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de demanar una
pròrroga perquè els creuers puguin seguir fondejant a la badia
de Ciutadella?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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V)
RGE núm. 10677/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pacients en llista d'espera per a intervenció quirúrgica
preferent a dia 21 d'octubre de 2022.

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

Quin és el nombre de pacients en llista d'espera per a
intervenció quirúrgica preferent a dia 21 d'octubre de 2022?
Indicau-ne les dades per hospitals i per patologia.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

W)
RGE núm. 10678/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pacients en llista d'espera en consultes a data 21
d'octubre de 2022.

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

Quin és el nombre de pacients en llista d'espera en consultes
a data 21 d'octubre de 2022? Indicau-ne les dades per
especialitat mèdica i desglossada per hospitals.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

X)
RGE núm. 10680/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors i per categories de què disposa SFM.

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

Quin és el nombre de treballadors i per categories de què
disposa SFM a data 21 d'octubre de 2022? I de quants en
disposava a data 21 d'octubre de 2021?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 10684/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
partides dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB IB3 per
a 2023.

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

Se sol·licita detall dels imports de totes les partides per
capítols corresponents a la proposta de pressupost de la
direcció de l'EPRTVIB per a l'exercici 2023 i l'import total
pressupostat.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 10687/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des de la direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears i la Conselleria de Salut i Consum per reduir la
demora a les llistes d'espera de pacients als hospitals
comarcals de Manacor i Inca.

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.

A data de 19 d'octubre on s'actualitzen les dades
corresponents a les llistes d'espera, s'observa que:
• La demora mitjana a LEQ (llista d'espera quirúrgica) als

hospitals de les Illes Balears és de 135 dies, i a l'Hospital
Comarcal de Manacor és de 196 dies.

• La demora mitjana a LEC (llista de consultes externes) és
de 65 dies (superior als 60 dies), i a l'Hospital d'Inca és de
116 dies.

Donat el greu perjudici que suposa per als pacients i els
seus familiars residents en els municipis que es troben adscrits
a aquestes llistes d'espera, l'elevada demora per a la consulta
amb especialistes i/o amb una intervenció quirúrgica
programada, quines són les actuacions immediates i urgents que
durà a terme el Govern de les Illes Balears per pal·liar aquesta
greu situació als Hospitals Comarcals de Manacor i d'Inca?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AA)
RGE núm. 10688/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reincorporació a l'activitat del Servei de Salut de les Illes
Balears, de facultatius (metges) i professionals d'infermeria
que han estat en situació personal/laboral de prejubilació
o jubilació concedida.

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

Quin és el nombre de facultatius (metges) que s'han
reincorporat fins avui a l'activitat  del Servei de Salut de les
Illes Balears, una vegada han iniciat la seva situació de
prejubilació o jubilació?

Quin és el nombre de professionals d'infermeria que s'han
reincorporat fins avui a l'activitat  del Servei de Salut de les
Illes Balears, una vegada han iniciat la seva situació
personal/laboral de prejubilació o jubilació?

Quin és el nombre de professionals d'altres categories
sanitàries, i personal de serveis o administratiu que s'han
reincorporat fins avui a l'activitat del Servei de Salut de les Illes
Balears, una vegada han iniciat la seva situació personal/laboral
de prejubilació o jubilació?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 10689/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions en l'àmbit de la digitalització del servei públic de
salut de les Illes Balears en el Servei de Salut i altres
organismes en l'àmbit sanitari i sociosanitari dependents
del Govern de les Illes Balears.

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

D'acord amb l'estratègia de salut digital del ministeri, les
recomanacions de l'OMS i de la UE, quines actuacions
concretes i quin pressupost ha destinat i executat el Govern de
les Illes Balears des de l'1 de gener de 2022 en matèria de
digitalització de la salut (Servei de Salut i organismes de
l'àmbit sanitari de les Illes Balears) pel que fa a la informació
del pacient i del seu estat de salut, així com serveis i recursos
compartits electrònicament: les tecnologies sobre telemedicina
i els dispositius i la telefonia corresponents, la intel·ligència
artificial, la robòtica i la genòmica, entre d'altres?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 10690/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Decret de garanties dels terminis màxims de resposta a
l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent
en el Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Quan aixecarà el Govern la suspensió d'aplicació del Decret
de garanties dels terminis màxims de resposta a l'atenció
sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de
Salut de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 11359/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Agència de Salut Pública de les Illes Balears.

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

La creació de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears
es va establir a la Llei de pressuposts de la CAIB per a 2021,
i ja anunciada el 2020 com un dels objectius del Govern de les
Illes Balears.

El passat mes de juny s'aprova i publica la Llei 3/2022, de
15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la
circularitat del turisme de les Illes Balears on, sobtadament, en
la seva disposició final sisena s'estableix que "es crea l'Agència
de Salut Pública de les Illes Balears com un organisme
autònom, adscrit a la conselleria competent en matèria de salut,
per al desenvolupament i l'execució de les competències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de salut
pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia financera
i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves
finalitats.”

Donat que
- a 2 anys que s'ha anunciat i establert primer a través de la
Llei de pressuposts i posteriorment a través de la Llei de
turisme;
- els mateixos professionals sanitaris no entenen per què no
es va crear de forma expressa;
- els objectius i la finalitat és ser un organisme autònom
amb capacitat i missió d'actuar de forma més àgil, efectiva,
eficaç i eficient davant la gestió sanitària, especialment
envers emergències sanitàries.

Quins són els motius pels quals no s'ha posat en
funcionament l'Agencia de Salut Pública, dotat el seu
organigrama, pressupost, direcció i presentació?
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Quan és durà a terme la seva posada en marxa operativa?

Palma, a 21 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 11368/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a Premis Senalla (I).

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

Quin cost econòmic assumeix la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
l'organització i la realització dels Premis Senalla?

Palma, a 24 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AF)
RGE núm. 11369/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a Premis Senalla (II).

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

Quin criteri ha utilitzat la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
convidar els assistents a la celebració dels Premis Senalla?

Palma, a 24 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AG)
RGE núm. 11370/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a bases i categories dels Premis Senalla.

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.

Les bases i categories dels Premis Senalla, abans de la seva
aprovació, foren consensuades amb les patronals del petit i
mitjà comerç? En cas afirmatiu, ens pot indicar la/les
reunió/reunions en què així es va decidir i les entitats
participants en aquesta/aquestes reunió/reunions?

Palma, a 24 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AH)
RGE núm. 11371/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a desglossament del pressupost total del projecte de
reforma de l'Hospital Psiquiàtric 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.

Del pressupost total del projecte de reforma de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma indiquin-nos:

Quin és el pressupost dedicat a adequació i reforma dels
espais exteriors.

Quin és el pressupost dedicat a reforma interior per habilitar
espais per a nous usos sanitaris.

Quin és el pressupost dedicat a reforma i adequació d'espais
per al tractament de malalts mentals.

Palma, a 24 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11407/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a crema de
residus agrícoles i forestals.

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

Com creu que repercutirà a la nostra comunitat la nova
normativa estatal sobre la crema de residus vegetals?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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B)
RGE núm. 11408/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a fiscalitat de les herències entre familiars.

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

Sra. Presidenta, per què no suavitza la fiscalitat de les
herències entre familiars?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 11409/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a detecció primerenca d'alumnes amb
necessitats especials.

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

Sr. Conseller, ja ha organitzat per a aquest curs el servei de
detecció primerenca d'alumnes amb necessitats especials,
incloses les altes capacitats?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 11410/22, del diputat Marc Pérez Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dificultat per trobar treballadors qualificats per a les
nostres empreses.

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

Sr. Conseller, com valora el Govern la dificultat que
plantegen les nostres empreses per trobar treballadors
qualificats?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 11411/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
protocol davant l'arribada de pasteres.

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

Sra. Armengol, comparteix el protocol que se segueix amb
l'arribada de pasteres?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 11412/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a turisme i oferta de qualitat.

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

Sr. Negueruela, què considera el Govern de Balears turisme
i oferta de qualitat?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

G)
RGE núm. 11413/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió a la planta de Milà a Menorca.

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

Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient de la
gestió que s'està fent a la planta de Milà a Menorca?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 11414/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures educatives.

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

Com valora el conseller d'Educació la situació de les
infraestructures educatives?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 11415/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències de costes i litoral a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

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

Quina és la situació del traspàs de competències de costes
i litoral a la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 11416/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
dels empleats d'SFM.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina valoració fa de
la formació que reben els empleats d'SFM?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 11417/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions dels sindicats de la comunitat educativa.

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

Pensa el Govern escoltar les reivindicacions dels sindicats
de la comunitat educativa?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 11418/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres per evitar
noves inundacions a Sant Llorenç.

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

Com valora el Govern que quatre anys després de la
catàstrofe de Sant Llorenç encara no s'hagin realitzat les obres
més importants per evitar que torni a passar?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

M)
RGE núm. 11419/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització d'IB3.

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

En quina situació es troba el procés d'internalització d'IB3?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

N)
RGE núm. 11420/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
d'insularitat digne per als funcionaris de l'Estat que
treballen a les Illes Balears.

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

Sra. Sánchez, considera acceptable que el Projecte de llei de
pressuposts generals de l'Estat per a 2023 s'oblidi d'incloure un
plus d'insularitat digne per als funcionaris de l'Estat que
treballen a les Illes Balears?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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O)
RGE núm. 11421/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació il·legal
com a problema social.

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

Sra. Armengol, considera que el fenomen de l'ocupació
il·legal és un problema social que requereix mesures urgents?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 11422/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
finançades amb el factor d'insularitat.

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

Troba correcte que el factor d'insularitat només financi
inversions que són competència del Govern i no dels consells?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 11426/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
racionalització de la despesa pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, contemplarà el Govern un pla de
racionalització de la despesa pública en el Projecte de llei de
pressuposts de la CAIB per a 2023?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

R)
RGE núm. 11427/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
per millorar el servei de la xarxa de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics (MELIB).

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

Quines mesures s'estan adoptant per millorar el servei de la
xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (MELIB)?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10628/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents en matèria d'atenció primària
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès el problema que
afronta la sanitat pública en aquests moments, el greu dèficit de
metges i metgesses especialistes en Medicina de Família i
Comunitària que pateix la nostra atenció primària, es fa
necessari i urgent adoptar un seguit de mesures per pal·liar
aquesta situació.

El passat 15 de juny es va celebrar una nova reunió del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS)
en la qual, novament, cap punt de l'ordre del dia abordava el
gran problema que afronta la sanitat pública en aquests
moments: el greu dèficit de metges i metgesses especialistes en
Medicina de Família i Comunitària que pateix la nostra atenció
primària.

Com va quedar demostrat en el torn de precs i preguntes i
en les converses que van mantenir abans i després de la reunió
els responsables sanitaris de governs de diferents punts
geogràfics de l'Estat i de diferents colors polítics, aquest
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problema s'està manifestant amb pràcticament idèntiques
circumstàncies en tots els serveis de salut autonòmics.

Es tracta, per tant, d'una situació crítica a nivell de l'Estat i
que requereix, en conseqüència, de mesures d'àmbit estatal que
permetin superar conjuntament aquesta situació. En aquest
sentit l’“Informe Oferta-Necessitat d'Especialistes Mèdics
2021-2035”, presentat pel mateix ministeri en l'últim Ple de la
Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut
identifica l'especialitat de medicina familiar i comunitària com
“l'especialitat amb pitjors pronòstics de dèficit”.

Davant aquesta perspectiva, l'Estat espanyol necessita
adoptar mesures de xoc de manera urgent que complementin el
Pla d'Acció d'Atenció Primària 2022-2023 adoptat per part del
CISNS el desembre passat.

Avui segueix sense resoldre el nostre problema més urgent:
la falta de metges especialistes en Medicina de Família i
Comunitària disponibles per a contractació. A més, si el nostre
govern no és capaç de resoldre aquesta situació, la viabilitat de
la implantació de reformes a mitjà termini quedarà
compromesa, perquè la sobrecàrrega assistencial, la fatiga
crònica, la falta de temps per consulta i la desmotivació
conseqüent que genera, impedirà impulsar qualsevol iniciativa
del Pla d'acció.

És per això que, des de la màxima lleialtat -però també amb
absoluta fermesa-, amb el govern autonòmic i la Conselleria de
Sanitat i amb l'objectiu de construir junts solucions per a l'Estat
espanyol, des del Partit Popular volem traslladar una proposta
de sis mesures urgents competència del ministeri que, de
prendre's, podrien contribuir a començar a resoldre la situació
que travessa la nostra atenció primària.

Des del Partit Popular creiem que aquestes propostes poden
servir com a base per a un gran acord nacional de mesures de
xoc per afrontar un problema que està afectant en aquests
moments professionals i pacients de tot l'Estat espanyol.

El futur del Sistema Nacional de Salut no es pot permetre
que no s'actuï amb la màxima diligència en un assumpte de tan
cabdal importància. No hi ha ara mateix en la sanitat espanyola
un problema més urgent ni una necessitat més important.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, la Conselleria de Salut i el Govern de la nació a
sumar-se al conjunt de mesures anunciades en aquest acord que
constitueixen un pla de propostes i accions encaminades a
donar una sortida urgent que eviti el deteriorament creixent del
servei sanitari públic en tot Espanya, i també en la nostra
comunitat, així com a adoptar el compromís de tirar endavant,
amb el màxim consens, les mesures de competència estatal que
tenen la clau per solucionar aquesta situació i que consisteixen
en:

1. En primer lloc, garantir que el sistema d'elecció de places
MIR no deixi places desertes, com ha ocorregut enguany amb
200 places en tot l'Estat. Davant les circumstàncies

excepcionals en les quals ens trobem és necessari arbitrar
solucions excepcionals que facilitin que es cobreixin totes les
places ofertes.

En cas de no tornar a un sistema presencial, el procés
telemàtic ha de realitzar-se amb la màxima transparència,
garantint el coneixement en temps real de les places disponibles
en cada moment per part dels aspirants. Aquest canvi hauria de
ser efectiu per a la pròxima convocatòria MIR.

A més, s'hauria de facilitar que l'Ordre que regula la FSE
permeti que no quedin sense cobrir tampoc aquelles places que,
sent adjudicades, finalment els seus adjudicataris/es no
prenguin possessió d'aquestes, renunciant abans de la signatura
del contracte.

2. En segon lloc, no continuar donant validesa a un sistema
formatiu que genera un desplaçament creixent a altres escenaris
assistencials que encara no han estat resolts. Això genera un
empitjorament de dèficit crònic d'especialistes en Medicina de
Família i Comunitària que engrandeix la problemàtica que
suposen les jubilacions en aquest àmbit. Ens referim en aquest
punt a la necessitat que es creï a Espanya l'especialitat de
Medicina d'Urgències i Emergències. S'ha de procedir com més
aviat millor a la creació amb tramitació preferent d'aquesta
nova especialitat, tal com s'ha fet fa pocs mesos amb la de
Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència, a poder ser abans que
es realitzi el pròxim examen MIR.

3. En tercer lloc, és necessari ampliar, per via d'urgència, el
nombre de places de formació mèdica especialitzada en
Medicina de Família i Comunitària per poder afrontar el relleu
generacional i les perspectives de dèficit sobre les quals alerta
el propi informe del ministeri.

Però per poder dur-ho a terme es necessita un sistema
d'acreditació d'unitats docents més flexible i més àgil. Per això
és necessària també l'aprovació, abans de la següent
convocatòria MIR, de la revisió de la normativa de requisits
d'acreditació d'unitats docents en l'especialitat de medicina de
família que, entre altres mesures, mantingui oberta la
convocatòria perquè l'acreditació estigui oberta
permanentment.

4. En quart lloc, una vegada aquest sistema d'acreditació i el
programa formatiu de l'especialitat estiguin reformats i
permetin acreditar un major nombre de places, és necessari
fer-ho a través d'una convocatòria de places MIR
extraordinàries en l'especialitat de medicina familiar i
comunitària.

El Govern d'Espanya i els governs autonòmics, inclòs el
nostre, han d'acordar un pla extraordinari de formació per
escometre un important increment de les places formatives
d'aquesta especialitat en les convocatòries MIR dels pròxims
anys que corregeixi la situació de dèficit a la qual ens porten les
previsions de jubilació. S'estima la necessitat d'ampliació
urgent de l’ordre de 1.000 places formatives anuals de
medicina familiar i comunitària en tot Espanya.

5. És obligat desenvolupar els instruments que permetin que el
Sistema Nacional de Salut planifiqui en el futur, amb més rigor,
la seva oferta formativa.
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Atès que el sistema MIR és un instrument de cobertura
estatal en el qual es formen especialistes en les diferents CCAA
per a tot el sistema nacional de salut, és fonamental la creació
definitiva d'un Registre Estatal de Professionals Sanitaris que
pugui orientar les necessitats de formació d'especialistes per a
prevenir l'aparició de dèficits de professionals de determinades
especialitats.

6. Fomentar i implementar, a través del Pla d'acció estatal, totes
les mesures possibles que facilitin el desenvolupament
competencial del metge especialista en Medicina Familiar i
Comunitària, dotant-lo de temps i espai per recobrar el seu rol
com a eix vertebrador de la millor atenció integral dels
ciutadans.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 11373/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a la signatura dels convenis de carreteres amb els
consells insulars (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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: L’anunci dels projectes
que es finançaran a càrrec del factor d’insularitat del REIB, fet
públic el passat 20 d’octubre, és el que motiva l’urgència
d’aquesta iniciativa (Diari Menorca, 21/20/2022: “La
‘insularidad’ paga este año obras por valor de 6 millones”).

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a la seva disposició
transitòria novena, preveu unes inversions estatutàries per al
període que va entre l’aprovació de la reforma de l’Estatut
esmentada i la modificació del Règim Especial de les Illes
Balears. Aquestes inversions estatutàries previstes a la
disposició transitòria novena de l’Estatut s’havien de
materialitzar mitjançant convenis per a l’execució de
programes i accions en les matèries següents: R+D+I,
transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres
hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs
naturals i infraestructures turístiques.

Tot i açò, algunes de les inversions previstes als convenis
que es van signar a l’empara de la disposició transitòria novena
de l’Estatut només es van executar en part. Aquest és el cas
dels convenis de carreteres que es van signar entre els anys
2007 i 2009 entre el Ministeri de Foment i els consells insulars.

El conveni signat entre el Ministeri de Foment i el Consell
de Menorca preveia una inversió de fins a 68,8 milions d’euros.
Tot i això, d’aquest import només es van arribar a transferir
49.674.560 euros, per la qual cosa quedarien encara pendents
de transferir 19.125.440 euros. Pel que fa al conveni signat
entre el Ministeri i el Consell de Mallorca, aquest preveia una

inversió de fins a 431 milions d’euros, dels quals encara en
manquen 230 milions per transferir.

Per altra banda, els convenis que s’han liquidat
completament són els signats amb el Consell de Formentera
(13,4 milions d’euros) i amb el Consell d’Eivissa (55,4 milions
d’euros). De fet molt recentment, el passat 1 de juliol d’aquest
2022, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va
transferir al Consell d’Eivissa els 16 milions que mancaven per
abonar.

L’any 2019, però, es va aprovar el nou Règim Especial de
les Illes Balears (Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer) que
preveu un nou mecanisme, el factor d’insularitat, que, d’acord
amb l’exposició de motius de l’esmentat Reial decret llei, “es
configura com l’instrument financer destinat a assegurar la
deguda compensació de les conseqüències econòmiques
inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet
insular”. Aquest nou instrument, doncs, desplaça les inversions
de la disposició transitòria novena de l’Estatut. Ara bé, la
disposició transitòria segona del Reial decret llei 4/2019
esmentat, el factor d’insularitat s’ha d’entendre “sense perjudici
dels convenis que, amb anterioritat […] puguin subscriure
l’Administració de l’Estat i la de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en el marc del previst en la disposició transitòria
novena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.

Per tant, la dotació del factor d’insularitat per a l’any 2022
ha de servir per finançar noves inversions públiques per part de
l’Estat a les Illes Balears per compensar els desavantatges de la
insularitat, sense que s’hi puguin incloure aquí les quantitats
pendents de transferir previstes als convenis de carreteres
esmentats, que s’hauran de finançar amb partides alienes al
factor d’insularitat.

Així doncs, és important garantir el compromís del Govern
d’Espanya de transferir els imports dels convenis de carreteres
de Menorca i Mallorca que encara no s’han abonat, i que
aquesta transferència es faci de forma independent al factor
d’insularitat del REIB.

Per tots aquests motius, Més per Menorca presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reprendre les negociacions per a la signatura dels convenis de
carreteres amb els consells insulars de Mallorca i Menorca, i
que aquests es financin amb càrrec a partides pressupostàries
independents del factor d’insularitat previst al Reial decret llei
4/2019.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats i al
Senat que presentin i aprovin esmenes als pressuposts generals
de l’Estat per a 2023 per tal que hi constin les partides
pressupostàries corresponents als convenis de carreteres amb
els consells insulars de Mallorca i Menorca, independents a la
partida pressupostària corresponent al factor d’insularitat
previst al Reial decret llei 4/2019.
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Palma, a 24 d'octubre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10627/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
presidència espanyola del Consell de la Unió Europea,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

La presidència del Consell de la Unió Europea és un mandat
rotatori establert des de l’any 1958 que, cada sis mesos,
assumeix un dels estats membres de la Unió Europea (UE). Al
llarg d’aquest semestre, l’estat de torn presideix les sessions en
tots els nivells del Consell i garanteix la continuïtat del treball
comunitari.

Igualment, aquesta presidència s’encarrega d’impulsar els
treballs del Consell referents a la legislació de la Unió Europea,
garantint la continuïtat de la seva activitat, ordenant els
processos legislatius i la cooperació entre els diferents estats
membres de forma neutra i imparcial.

De la mateixa manera, la presidència del Consell de la Unió
Europea té la comesa, en primer lloc, de planificar i presidir les
sessions del Consell i les reunions dels seus òrgans preparatoris
i, en segon lloc, representar el Consell en les relacions amb
d’altres institucions comunitàries.

En aquest sentit, durant el segon semestre de 2023 Espanya
assumirà la presidència del Consell de la Unió Europea i el seu
mandat estarà centrat en la transició ecològica, la transformació
digital, la situació migratòria i la gestió de les conseqüències
originades per la COVID-19 i la guerra a Ucraïna.

D’aquesta manera, per avançar en tot aquest conjunt de
qüestions, durant la presidència espanyola es revisaran els plans
de recuperació i resiliència, l’Agenda Social de la UE i
l’Agenda Verda comunitària amb l’objectiu de consolidar la
lluita contra el canvi climàtic i la reforma del mercat energètic.

A més, s’ha previst que Palma, entre d’altres ciutats, pugui
acollir algunes de les reunions que es portaran a terme durant
el darrer semestre de 2023. En aquest cas, Palma serà la seu
d’una trobada dedicada al turisme, en la qual participaran tots
els ministres de la UE competents en aquesta matèria i, també,
l’espai per aprofundir en el reconeixement de les illes en el
marc europeu.

En conseqüència, la presidència espanyola del Consell de
la UE suposarà una magnífica oportunitat per a les Illes Balears
per fer escoltar la seva veu i projectar les seves reivindicacions
com a territori arxipèlag i insular en el context europeu i
internacional. D’aquesta manera, la presidència del segon
semestre del 2023 suposa una gran finestra d’oportunitats per
avançar en una millor atenció de la nostra doble perifèria: el
reconeixement dels reptes i les vulnerabilitats derivats tant de
la nostra realitat geogràfica arxipelàgica com de la nostra
ubicació a la conca mediterrània.

De fet, com és sabut, l’octubre de 2020 el Govern de les
Illes Balears va presentar al Ple del Comitè Europeu de les
Regions, per primera vegada a iniciativa pròpia, un dictamen
titulat Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc
insular mediterrani, que fou aprovat quasi per unanimitat. En
aquest context, l’executiu autonòmic ha avançat durant tota la
legislatura en un major reconeixement del fet insular. De fet,
des de l’abril de 2021, la presidenta del Govern de les Illes
Balears presideix la Comissió Illes de la Conferència de
Regions Marítimes i Perifèriques d’Europa, on ha aconseguit
el consens necessari per avançar cap a un Pacte d’Illes de la UE
com a primera passa per desplegar una futura Agenda de la
Unió Europea per a les Illes.

A més, El Govern de les Illes Balears ha treballat
estretament amb la Comissió de Política Regional del
Parlament Europeu, tot col·laborant activament en l’informe
titulat Les Illes de la UE i la Política de Cohesió: estat actual
i desafiaments futurs, que fou aprovat per una àmplia majoria
en la sessió plenària del mes de maig de 2022. Cal destacar que
l’informe recull, explícitament, l’objectiu de l’executiu balear
d’avançar en la consecució d’un Pacte d’Illes de la UE que
ajudi a establir una futura Agenda d’Illes de la Unió Europea,
tot seguint l’exemple de l’Agenda Urbana desplegada a partir
de 2016 per l’impuls dels Països Baixos.

Finalment, cal subratllar que el Govern de les Illes Balears
treballa mancomunadament amb el Govern d’Espanya i amb
d’altres illes de la UE per tal de teixir l’estratègia més
adequada per avançar en la consecució d’aquesta prioritat de la
nostra presidència.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
presidència espanyola del Consell de la Unió Europa i insta el
Govern de les Illes Balears a seguir liderant l’estratègia
europea d’assolir un reconeixement de la realitat insular a la
UE, tot defensant la necessitat de reconèixer que la
discontinuïtat territorial que suposa el fet insular provoca uns
desavantatges i unes vulnerabilitats que cal atendre de manera
específica.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir col·laborant activament en les preparació de
les activitats previstes durant el segon semestre de 2023 i a
defensar especialment, en aquest marc, els interessos del nostre
territori i les seves necessitats.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
fet que una de les prioritats del Govern de l’Estat durant la
presidència espanyola del segon semestre de 2023 sigui
l’encaix de les Illes de la UE.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè, en la consecució de l’objectiu d’avançar en el
reconeixement insular a nivell de la UE, treballi activament
amb el Govern de les Illes Balears i avanci en la consecució
d’un Pacte d’Illes de la UE com a primera passa per al
desplegament d’una Agenda de la Unió Europea per a les Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè durant la presidència del Consell de la Unió Europea es
concretin mesures per pal·liar els desavantatges que pateixen
els territoris insulars i que, entre d’altres, s’estableixin les bases
per:

5.1. Avançar en el reconeixement de les Illes de la Unió
Europea amb independència de la seva realitat jurídica i
política, establint les bases d’un marc unitari de
col·laboració entre elles i iniciant, per primera vegada a la
UE, una vertadera estratègia d’Illes de la Unió Europea.
5.2. Avançar en el desenvolupament de l’article 174 del
Tractat de Funcionament de la UE per tal de millorar el
tracte de les Illes en el marc del procés legislatiu, tot
assegurant que aquest incorpori la dimensió insular per
mitjà dels estudis d’impacte preceptius.
5.3. Avançar en la identificació i l’eliminació existent en
diferents directives i reglaments de la UE que afectin a la
competitivitat de les economies insulars i provoquin una
situació de desigualtat amb la resta de territoris continentals
de la UE, com ara l’eliminació de la limitació existent per
a les ajudes al sector del transport de mercaderies en el
marc del Reglament de minimis.
5.4. Avançar en l’establiment d’un règim fiscal específic
que contengui, en compensació a la seva discontinuïtat
territorial amb les regions continentals, bonificacions o
exempcions per als territoris insulars de la UE, que
permetin a aquests territoris operar en igualtat de
condicions que la resta de territoris de la UE.
5.5. Avançar en l’establiment d’un règim específic que
permeti als territoris insulars operar en igualtat de
condicions que la resta de territoris de la UE i que atengui,
de manera transversal en tot el procés legislatiu, els
diferents desavantatges i particularitats de les illes per la
seva extracontinentalitat – com ara, a tall d’exemple, les
dificultats en la conservació d’un territori, una biodiversitat,
i uns serveis ecosistèmics rics i fràgils alhora; uns
desequilibris poblacionals derivats de baixes i altes
densitats de població resident i pics importants de pressió
humana per població flotant; o una gran dificultat en l’accés
a l’habitatge.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els Govern de l’Estat que, durant la presidència
espanyola del Consell de la UE, s’intensifiquin les aliances
existents amb aquells territoris de característiques semblants

per defensar conjuntament aquestes demandes i vehicular-les
pels canals oportuns.

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a desplegar un Pacte d’Illes de la UE i una Agenda de la Unió
Europea per a les Illes seguint el model de l’Agenda Urbana de
la UE, tal com proposa l’executiu balear i, per àmplia majoria,
el Parlament de la Unió Europea.

8. El Parlament de les Illes Balears insta totes les forces
polítiques, així com els agents econòmics, socials i acadèmics
de l’arxipèlag, a defensar i avançar en el reconeixement insular
en tots els àmbits a nivell de la UE i treballar de manera
mancomunada per assolir un desplegament de l’article 174 del
Tractat de Funcionament de la UE que concreti la nostra
singularitat insular a l’Estat i la UE.

Palma, a 19 d'octubre de 2022
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antonia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 10674/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a petició d'un règim diferenciat de la regla de
minimis per a les Balears i les illes de la Mediterrània amb
una quantia superior a la del continent, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Aprofitar l'oportunitat
de la modificació del reglament de la regla de minimis per
demanar un règim diferenciat per a les Balears i les illes de la
Mediterrània.

La presidenta del Partit Popular de Balears, Marga Prohens,
va reclamar el 11 d’octubre a Brussel·les, al vicepresident de
la Comissió Europea, Margaritis Schinas, i al director general
d'ajudes d'Estat, Bern Smulder, l'augment de la quantia de la
regla de mínimis amb caràcter permanent per compensar els
sobrecostos de la insularitat de Balears.

Prohens exposà als membres de la Comissió que “la
insularitat és un desavantatge estructural” i que, per tant,
“compensar aquest fet no suposa una ajuda que doni un
avantatge a les empreses de les illes, sinó que les iguala amb la
resta”.

En aquesta reunió la presidenta del Partit Popular de
Balears va aconseguir el compromís de “flexibilitzar” la
quantia d’aquestes ajudes durant la revisió del reglament, el
2023, amb un règim diferenciat per a les illes del Mediterrani.
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En el Ple del Parlament del 18 d’octubre, en pregunta
adreçada a la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, el
Grup Parlamentari Popular exposà que la revisió a l’alça de les
quantitats que es paguen, actualment, amb la regla de mínimis
obre les porta a aconseguir un règim específic per a Balears. I
també per a les altres illes de la Mediterrània, tota vegada que
ni som ultraperifèriques ni formam part del continent.

No cal perdre aquesta oportunitat, perquè ara és el moment
de demanar aquest règim diferenciat per a Balears, una vegada
que el Partit Popular ha constatat a Brussel·les la bona
predisposició de la Comissió Europea.

En aquest sentit, consideram urgent la reclamació i gestió
per aconseguir aquest tractament específic quantificant els
sobrecostos d’aquesta regla comunitària a les Illes Balears. Per
determinar-ho cal actualitzar els informes sobre els sobrecostos
d’insularitat a Balears que va encarregar el Govern del Partit
Popular a la Universitat de les Illes Balears. Concretament el
relatiu a “Estimación de los costes de la insularidad de las
Islas Baleares”, de juliol de 2014.

La Comissió d’Economia, en la sessió del 9 de desembre de
2021, aprovà per unanimitat la Proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular relativa a impacte de la regla de
mínimis sobre les empreses industrials de Balears.

Els acords aprovats van ser:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitzar les gestions per aconseguir que la
compensació al transport de mercaderies a Balears no estigui
subjecta al Reglament 1407/2013 de la Comissió Europea, tota
vegada que les limitacions de la regla de mínimis que
discriminen i perjudiquen les empreses industrials de Balears
en no cobrir de forma efectiva els sobrecostos pel fet de la
insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears dona suport a la
modificació del sistema de compensació del transport de
mercaderies per suprimir les restriccions en vigor que imposa,
a les empreses industrials de Balears, el Reglament 1407/2013
de la Comissió Europea, tota vegada que redueix la
competitivitat i qüestiona la viabilitat d’aquestes empreses.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern d’Espanya l’aplicació efectiva i
el desenvolupament de les actuacions incloses en el Règim
Especial de Balears aprovat el febrer de 2019, concretament les
mesures fiscals i el factor de la insularitat, instrument financer
que ha de permetre reduir l’impacte del fet de ser una regió
insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar el suport de les organitzacions empresarials,
Cercles d’Economia de Mallorca i Menorca, sindicats i
Cambres de Comerç de les Balears a la reclamació de
modificar la regla de mínimis per eliminar la restriccions que
perjudiquen les empreses industrials de Balears.

Però avui totes les empreses de Balears, amb especial
incidència per a les industrials, es veuen afectades per
l’aplicació de la regla de mínimis, que limita a 200.000 euros
la quantitat màxima que poden rebre, durant tres anys, en

concepte de compensació dels sobrecostos del transport de
mercaderies pel fet de la insularitat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el contingut i les quanties de l’informe
“Estimación de los costes de la insularidad de las Islas
Baleares”, redactat el juliol de 2014 per la Universitat de les
Illes Balears, per  argumentar davant la Comissió Europea la
petició d’un règim diferenciat de la regla de mínimis per a les
Balears i les illes de la Mediterrània, amb una quantia superior
a la del continent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transmetre i defensar aquesta proposta davant el
Govern d’Espanya, amb la petició expressa que reclami a la
Comissió Europea, amb motiu de la revisió del reglament, una
regla de mínimis específica per a les Balears i les illes de la
Mediterrània, amb una dotació superior a la del continent per
compensar els sobrecostos de insularitat, que són més alts que
per a les regions situades al continent.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 10685/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a addiccions a les xarxes socials i els seus efectes
laborals i acadèmics a les Illes Balears, davant la Comissió
de Turisme i Treball.

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, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball

Les xarxes socials estan creades per a l'intercanvi
d'informació amb una o diverses persones, generant, com a
resultat, una interacció entre els diferents usuaris i porta a la
creació d'una comunitat digital amb una o diverses coses en
comú. En l'àmbit empresarial sorgeixen noves relacions
laborals i comercials, aportant un gran abast de diferents
públics mitjançant diferents accions. S'han convertit en un
component clau del teixit de la nostra vida laboral, familiar i
quotidiana. S’ha generat una dependència i una necessitat de
resposta immediata tant a nivell personals com laboral i això fa
que hi hagi una necessitat de revisar les notificacions des del
matí fins a la nit, convertint-se en una arma de doble tall,
acadèmicament i laboralment.

Aquest ús podem qualificar-lo com a addicció quan la
utilització de les xarxes socials suposa una pèrdua de control,
una absorció en l'àmbit mental i una alteració negativa de la
vida laboral i quotidiana de la persona afectada. En aquests
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casos els comportaments es tornen automàtics i emocionalment
activats i els subjectes afectats tenen poc control cognitiu sobre
l'encert o l'error de la decisió. La persona addicta sospesa els
beneficis de la gratificació immediata, però no repara en les
possibles conseqüències negatives a llarg termini. Per això
l'abús de les xarxes socials virtuals pot facilitar l'aïllament, el
baix rendiment, el desinterès per altres temes i els canvis de
conducta.

La pandèmia provocada pel coronavirus va deixar a casa
milions de persones a tot el món. Moltes d'elles, persones
treballadores o estudiants que han hagut de mantenir la seva
rutina de manera telemàtica i la manera de combatre la solitud
que ells generen ha estat accedir més a xarxes socials.
L'increment de l'ús d'internet durant el confinament va ser
palpable per raons de caire laboral o acadèmic, però també per
motius laborals.

Amb la generalització del teletreball o la formació en línia,
tant en el pla laboral com en el pla educatiu i social, l'ús
excessiu de les xarxes socials té conseqüències negatives per a
les persones. Fins i tot, en última instància, no sols per als qui
les usen malament, sinó que aquestes conseqüències poden
afectar també els qui en fan un ús correcte. La precarietat
laboral influeix en el fet que els treballadors i les treballadores
siguin poc inclinats a desconnectar per les possibles
conseqüències negatives que podrien patir per part de
l’empresa.

La joventut de les nostres illes presenta dades significatives
i preocupants envers l’ús de les xarxes socials, un fet que pot
influir negativament en la seva incorporació futura al món
laboral. El 34% dels adolescents de les Balears fa un ús
excessiu d'internet i de les xarxes socials. Aquesta és una de les
conclusions de l'informe Impacte de la tecnologia en
l'adolescència de 2022. Relacions, riscs i oportunitats, en el
qual han col·laborat Unicef i el Govern balear. En total, s'han
recollit les opinions de més de 50.000 estudiants d'ESO de 265
centres de tot Espanya, 3.000 dels quals són de les Illes.

A més de l'excés, entre les principals dades que mostra
l'estudi destaca que el 90,4% dels joves enquestats es connecta
a internet cada dia o gairebé cada dia, i la immensa majoria, el
96,9%, afirma que la xarxa els fa sentir alegria, mentre que el
81,6% i el 80,3% experimenten relaxació i diversió,
respectivament. El 24,4% dels enquestats assegura tenir
discussions amb els seus pares per culpa de la tecnologia
almenys un pic per setmana i que només el 31,5% dels alumnes
de l'estudi tenen límits o normes sobre ús d'internet o pantalles
per part dels pares.

Alguns altres resultats preocupants d'aquest estudi és que el
47% dels joves assegura haver rebut alguna vegada missatges
de contingut eròtic o sexual i el 12,1%, alguna proposta sexual
per part d'un adult. Per altra banda crida l'atenció el fet que,
segons l'estudi, 1.500 estudiants de les Illes han jugat o apostat
en línia alguna vegada en la seva vida.

Molts estudiants dediquen massa hores de la seva jornada
a consultar el seu mòbil, xarxes socials, televisió o altres
continguts audiovisuals i, amb això, deixen de banda el temps
que dediquen a assistir a classe, fer les seves tasques o dormir
les hores necessàries. Això mateix ocorre en els llocs de treball,
de manera reincident. Amb els processos de renovació

tecnològica de les empreses, la connexió a internet i la inclusió
del món empresarial a les xarxes socials com a eina de
promoció, relació i gestió d’aquestes, cosa que ha fet que els i
les treballadores hagin d’accedir-hi de forma continuada, fins
i tot fora dels horaris laborals, per respondre a la immediatesa
que aquestes sol·liciten.

Per gènere és possible establir diferències en l'ús: les dones
utilitzen les xarxes socials amb finalitats més comunicatives,
mentre que els homes les utilitzen més amb finalitats d'oci.

Per tant, les xarxes socials i el temps dedicat a navegar per
internet són els principals responsables del baix rendiment que
presenten.

No obstant això, les xarxes socials generen oportunitats en
l’àmbit laboral i educatiu que hem d’aprofitar. No es tracta, per
tant, de promoure la seva eliminació, sinó el seu ús correcte, ja
que aquest pot implicar l’oportunitat per als treballadors de
desenvolupar les seves habilitats i creativitat, potenciar les
seves capacitats, augmentar la seva ocupabilitat i eficiència,
alhora que poden facilitar un creixement i desenvolupament
empresarial important.

Per exemple, familiaritzar-nos amb conceptes com "la dieta
digital", que ens ensenya a no respondre de manera immediata,
pot ajudar en aquesta tasca. Les xarxes socials poden ajudar a
mitigar problemes amb les seves relacions personals de les
persones amb patologies com el TDAH o Asperger. Per això,
en el cas dels menors, és important la implicació de pares i
mares, pares i mares que quan les coses no surten bé han de
tenir eines per reconduir-les.

L'ús de les xarxes socials durant les hores de treball o estudi
pot perjudicar el rendiment, així com malmetre el benestar de
les organitzacions. No obstant això, un ús adequat d'aquests
mitjans pot ajudar a millorar, tant en l'acompliment de les
tasques com per afavorir el desenvolupament personal, laboral
i social de les persones.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentem
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure en el futur Pla estratègic de Salut Mental
2023-29:

1. Incloure una línia d’acció específica de promoció i
prevenció comunitària sobre les addiccions a les xarxes
socials i els seus efectes nocius, amb especial esment als
àmbits laboral i educatiu.
2. Promocionar, conjuntament amb les administracions
insulars i locals, la realització d’accions de formació i
informació adreçades a l’ús de les xarxes socials en l’àmbit
domèstic i laboral per facilitar l’ús positiu d’aquestes
xarxes.
3. Potenciar l’establiment de codis ètics a les empreses que
afavoreixin l’autolimitació de l’ús de les xarxes socials
durant la realització de tasques laborals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar de manera coordinada amb les
polítiques desenvolupades amb el Govern de l'Estat:
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1. A fomentar accions d'informació i sensibilització a
centres laborals i educatius (de secundària, formació
professional i universitats) sobre l'ús segur d'internet,
advertint sobre els seus possibles efectes nocius a través de
diferents mitjans, contribuint així a afrontar d'una manera
més eficaç els problemes existents i a generar una menor
dependència entre els col·lectius diana.
2. Potenciar estratègies individuals i grupals en relació amb
els efectes positius que poden aportar aquestes xarxes
socials en els àmbits objecte d’aquesta iniciativa
parlamentària.
3. Incloure la detecció precoç de l'ús abusiu de les xarxes
socials en les estratègies preventives de salut mental.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Patrícia Font i Marbán
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 10686/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
actualització de la normativa de prevenció de riscos
ergonòmics en l'àmbit laboral, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

Els trastorns musculoesquelètics (TME) són una de les
dolències d'origen laboral més habituals, que afecten
fonamentalment l'esquena, el coll, les espatlles i les extremitats,
tant superiors com inferiors.

La majoria dels TME relacionats amb el treball es
desenvolupen amb el temps. En general aquests trastorns no
tenen una sola causa i, sovint, són el resultat de combinar
diversos factors de risc, com factors físics i biomecànics,
factors organitzatius i els psicosocials, així com factors
individuals.

Entre els factors de risc físics i biomecànics cal destacar: la
manipulació de càrregues, especialment en flexionar o girar el
cos; els moviments repetitius o enèrgics; les postures forçades
i estàtiques; les vibracions, una mala il·luminació o els entorns
de treball a temperatures baixes; el treball a un ritme ràpid; una
posició asseguda o aixecada durant molt de temps sense canviar
de postura.

Entre els factors de risc organitzatius i psicosocials cal
destacar: les altes exigències de treball i la baixa autonomia; la
falta de descansos o d'oportunitats per canviar de postura en el

treball; el treball a gran velocitat, també com a conseqüència de
la introducció de noves tecnologies; les jornades molt llargues
o el treball per torns; la intimidació, l'assetjament i la
discriminació en el treball; una baixa satisfacció laboral.

Actualment, el món del treball es veu també afectat per
l'aparició de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial.
Si aquestes es posen a disposició de les persones treballadores,
poden redundar en millores de les seves condicions de treball.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a revisar i actualitzar el Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en
particular dors lumbars, per als treballadors, especialment pel
que fa a l'aplicació de noves tecnologies i intel·ligència
artificial en les avaluacions de risc i les solucions tècniques per
evitar o reduir la manipulació manual de càrregues, postures
forçades, o altres riscos de caràcter ergonòmic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
revisar i actualitzar les directives sobre condicions mínimes de
seguretat i salut relatives als llocs i equips de treball, per
ampliar-les, cap a les economies de serveis, per prevenir amb
més certesa els riscos ergonòmics en les activitats esmentades.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

E)
RGE núm. 10691/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a erradicació de la pobresa a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

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

El 17 d'octubre de l'any 1987 cent mil persones es van
reunir en la plaça del Trocadero París -la mateixa en la qual el
1948 es va signar la Declaració Universal de DDHH- per
manifestar-se en solidaritat amb les víctimes de la fam i la
pobresa extrema. Des de 1992, aquesta data és reconeguda per
l'Organització de Nacions Unides (ONU) com el Dia
Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, considerant que
la dignitat no sols és un dret fonamental, sinó que constitueix



9976 BOPIB núm. 177 - 28 d'octubre de 2022

la base de tots els altres drets, i que les persones que viuen en
la pobresa veuen denegada aquesta dignitat.

Aquesta mateixa consideració és la que fa que posar fi a la
pobresa en totes les seves formes a tot el món sigui el primer
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU,
considerant així el problema de la pobresa com el major
desafiament global al qual s'enfronta la humanitat en
l'actualitat.

A Espanya, la desigualtat i la pobresa tenen nivells massa
alts, als quals han contribuït de manera decisiva les successives
crisis esdevingudes en l'última dècada, degut a les quals la taxa
de Risc de Pobresa i Exclusió (AROPE) situava en 2020 en risc
de pobresa el 27,8% de la població, un 0,5% més que el 2018.
(Institut Nacional d'Estadística, enquesta de l'any 2021 amb
dades referides a l'any 2020).

Lamentablement, en els últims anys hem hagut d'afrontar
dues greus crisis d'aparició sobtada que, com sempre ocorre,
han afectat amb major intensitat famílies que ja tenien rendes
baixes.

La reducció de la pobresa i l'eliminació de la desigualtat són
objectius fonamentals. Malgrat avanços com la creació de
l'Ingrés Mínim Vital, actualment 500.000 llars, 1,4 milions de
ciutadans i ciutadanes, d'ells prop de 600.000 menors d'edat,
gaudeixen d'una protecció garantista que els dona l'oportunitat
de reprendre els seus projectes vitals, evitant amb això casos
d'exclusió severa i pobresa extrema; perquè la desigualtat, la
pobresa i l'exclusió social són fenòmens concatenats; i per a
acabar amb l'exclusió -és a dir, amb barreres d'accés a
oportunitats laborals, residencials, formatives, residencials o
altres- cal començar atacant els factors socials i econòmics que
aboquen les persones a situacions de vulnerabilitat. A més, han
vist reforçada la seva protecció gràcies al complement específic
per a la infància aprovat el 2021, que es va reforçar amb
l'increment del 15% per pal·liar els efectes de la guerra
d'Ucraïna.

Esment especial mereix la situació de les dones, perquè són
les que sofreixen l'índex més alt de pobresa i precarietat. A
més, a causa d'aquesta desigualtat d'origen, és en elles en les
quals impacten amb major virulència els efectes de les crisis
econòmiques. En aquest sentit, la principal protecció davant les
situacions de pobresa laboral han estat les reiterades pujades
del Salari Mínim Interprofessional, que s'ha incrementat un
35% en els últims anys, beneficiant especialment a joves i
dones, els que tenen pitjors condicions laborals i menors
salaris.

Combatre la pobresa energètica també ha de ser una
prioritat; mesures com el bo social elèctric o l'excepció ibèrica
al preu del gas són fonamentals per abordar aquesta gravíssima
manca de moltes llars espanyoles.

A les Illes Balears la taxa de pobresa ha pujat 3,5 punts a
Balears en un any fins a situar-se en el 17,6% el 2021, amb
207.000 persones que viuen per sota del llindar de la pobresa
(amb ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana), segons les
dades de la Xarxa per a la Inclusió Social de Balears EAPN-
Illes Balears. A més, les persones en estat de pobresa o risc
d'exclusió social, l'anomenada taxa AROPE, són més de

262.000 a Balears, el 22,4% de la població, conseqüència
gairebé directa de la pandèmia.

Aquest indicador AROPE combina les dades de persones
sota el llindar de la pobresa a Balears (que ha augmentat del
14,1 al 17,6%), llars amb baixa intensitat de treball (que pugen
del 2,7 al 7,3% en un any, fins a 85.000 persones) i la privació
material i social severa, que es manté en xifres similars a l'any
anterior, amb un 6,1% de població, unes 71.000 persones. El
9,2% de la població està en situació de pobresa extrema, amb
108.000 persones de les Illes que viuen en llars amb ingressos
inferiors al 40% de la renda mitjana nacional, segons les dades
de l' «Informe sobre l'Estat de la Pobresa 2022», de EAPN-
Illes Balears, presentat en seu parlamentària. El percentatge de
població de Balears en situació de pobresa extrema ha passat
del 6,1% de 2020 al 9,2% de 2021, però està per sota de la
mitjana nacional, que és del 10,2% el 2021. El llindar de
pobresa extrema es va situar en 2021 en 6.355 euros per unitat
de consum, cosa que significa que cada persona en aquesta
situació ha de subsistir amb menys de 281 euros al mes si
forma part d'una família de dos adults i dos menors, i de 513
euros si viu sola.

Hi ha uns 200.000 pensionistes a Balears, dels quals un
38% cobren pensions per sota del llindar de la pobresa (unes
76.000 persones amb menys de 681 euros al mes) i un 17% per
sota de la pobresa extrema (34.000 pensionistes que perceben
menys de 454 euros).

Davant el context actual de crisi per combatre la corba
inflacionista, el Govern de les Illes Balears, de manera
coordinada amb els agents econòmics, socials i sindicals i
polítics, ha pres mesures per reforçar l'escut social per
beneficiar al conjunt de la ciutadania, perquè tinguin l'impacte
més gran possible en l'erradicació de la pobresa, i
complementar-se des de la cogovernança amb la resta de les
institucions.

Per altra banda l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil
llança la iniciativa "Aliança País Pobresa Infantil Zero", que té
com a objectiu canviar la senda de la pobresa infantil a Espanya
mitjançant el foment de la participació conjunta i la consecució
d'acords més de 75 actors clau (administració pública,
empreses i fundacions i tercer sector) per aconseguir un país
que proporcioni iguals oportunitats a tots els seus ciutadans i
trencar el cercle de la pobresa infantil.

Amb motiu del dia Internacional per a l'Erradicació de la
Pobresa, els grups sotasignants presentam la següent 

Proposició no de llei

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

1. Establir una línia política de lluita contra la pobresa, com a
complement de les polítiques que s'estan duent a terme pel
Govern d'Espanya, que presenti un diagnòstic, indicadors i es
concreti en mesures, que sigui participada per la pròpia
administració, els partits polítics, organitzacions socials
expertes, així com professionals.

2. Incrementar els recursos econòmics destinats a ampliar
serveis autonòmics com: serveis socials, programes educatius,
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menjadors infantils, ajudes per combatre la pobresa energètica,
alfabetització digital, dependència.

3. L'adhesió de la nostra comunitat a la “Aliança País Pobresa
Infantil Zero”.

Palma, a 21 d'octubre de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta 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.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5986/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resolucions o actes administratius signats pel
director general del Servei de Salut de les Illes Balears que
afecten la seva filla.

Un procés de selecció de treballadors consta de diferents
fases:
• Publicació de l’oferta pública, de les bases generals, la

proposta de composició del tribunal, la constitució del
tribunal.

• L’obertura del procés d’inscripció, la publicació de la llista
provisional de persones admeses i excloses, al·legacions a
les preguntes de les proves, la publicació de la llista
provisional de qualificacions, les següents al·legacions o
impugnacions, la publicació de la llista definitiva de
qualificacions de la prova d’examen.

• La publicació de l’autobarem, l’obertura de termini per
presentar mèrits, la publicació de la llista de puntuació dels
mèrits, al·legacions i publicació definitiva de la puntuació
dels mèrits.

• La publicació de la llista definitiva de puntuació dels
mèrits, la publicació definitiva de les persones que han
superat el procés, l’elecció de places, la publicació de les
places adjudicables, la comprovació de la documentació
acreditativa, l’adjudicació de les places, el nomenament del
personal estatutari fix i ja, finalment, la presa de possessió.

Durant tot aquest procés, a més, intervenen diferents
òrgans:
• El Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari.
• Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de

Selecció.
• El Servei de Personal Estatutari.
• I les diferents gerències de Salut.

En el cas del Servei de Salut, en un procés d’oposició els
tribunals estan composats per caps de serveis, responsables i
professionals de la categoria a avaluar, tots ells amb plaça amb
propietat i dels diferents centres de les nostres illes.

El que fou director general del Servei de Salut ha firmat tots
els actes administratius relacionats amb els processos selectius
que el departament de RRHH del Servei de Salut li ha passat a
firma.

En totes les oposicions els tribunals han estat sobirans per
prendre les múltiples decisions que afecten a una oposició:
elaborar les preguntes, la metodologia, corregir els exàmens,
resoldre les impugnacions dels opositors, i resoldre
definitivament l’oposició sempre amb l’assessoria de
funcionaris del departament de Recursos Humans del Servei de
Salut.

En total, al Servei de Salut, s’han dut a terme 70
convocatòries des de l’any 2015, amb un total de 4.751 places
convocades, de les quals se n’han adjudicat 2.888.

Palma, 19 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5987/22, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resolucions o actes administratius signats pel
director general del Servei de Salut de les Illes Balears que
afecten parents seus fins al quart grau de consanguinitat i
segon d'afinitat.

Un procés de selecció de treballadors consta de diferents
fases:
• Publicació de l’oferta pública, de les bases generals, la

proposta de composició del tribunal, la constitució del
tribunal.

• L’obertura del procés d’inscripció, la publicació de la llista
provisional de persones admeses i excloses, al·legacions,
publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, la
publicació de distribució d’aules d’examen.

• La realització de la prova, la publicació de les respostes
correctes, els terminis d’al·legacions a les preguntes de les
proves, la publicació de la llista provisional de
qualificacions, les següents al·legacions o impugnacions, la
publicació de la llista definitiva de qualificacions de la
prova d’examen.

• La publicació de l’autobarem, l’obertura de termini per
presentar mèrits, la publicació de la llista provisional de
puntuació dels mèrits, al·legacions i publicació definitiva de
la puntuació dels mèrits.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-167.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210631
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-168.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-168.pdf#page=49
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• La publicació de la llista definitiva de puntuació dels
mèrits, la publicació definitiva de les persones que han
superat el procés, l’elecció de places, la publicació de les
places adjudicables, la comprovació de la documentació
acreditativa, l’adjudicació de les places, el nomenament del
personal estatutari fix i ja, finalment, la presa de possessió.

Durant tot aquest procés, a més, intervenen diferents
òrgans:
• El Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari.
• Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de

Selecció.
• El Servei de Personal Estatutari.
• I les diferents gerències de Salut.

En el cas del Servei de Salut, en un procés d’oposició els
tribunals estan composats per caps de serveis, responsables i
professionals de la categoria a avaluar, tots ells amb plaça amb
propietat i dels diferents centres de les nostres illes.

El que fou director general del Servei de Salut ha firmat tots
els actes administratius relacionats amb els processos selectius
que el departament de RRHH del Servei de Salut li ha passat a
firma.

En totes les oposicions els tribunals han estat sobirans per
prendre les múltiples decisions que afecten a una oposició:
elaborar les preguntes, la metodologia, corregir els exàmens,
resoldre les impugnacions dels opositors, i resoldre
definitivament l’oposició sempre amb l’assessoria de
funcionaris del departament de Recursos Humans del Servei de
Salut.

En total, al Servei de Salut, s’han dut a terme 70
convocatòries des de l’any 2015, amb un total de 4.751 places
convocades, de les quals se n’han adjudicat 2.888.

Palma, 19 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7040/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (3).

Actualment s’està redactant el projecte amb la previsió
d’actuacions urgents a la zona del Molí d’Alt i Son Pruna.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7043/22, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neteja de torrents a Menorca (6).

No es té constància a la Direcció General de Recursos
Hídrics d’haver posat cap sanció per neteja de torrents sense
autorització a Menorca.

La neteja per part de particulars requereix l’autorització o
presentació de declaració responsable en funció de
l’envergadura de la intervenció. En el primer cas és necessària
la presentació d’una memòria tècnica signada per un tècnic,
mentre que la segona requereix de la descripció de l’actuació
i només és possible per actuacions menors de conservació, com
la retirada d’arbres morts, o de sediments a llocs puntuals.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7182/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a audiència de la ràdio i la televisió
pública IB3 a les Illes Balears.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7322/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió en equips d'alta tecnologia.

S’han adquirit 21 equips d’alta tecnologia amb una inversió
en el subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEAT,
d’un total de 21.945.347,50€, IVA inclòs. La distribució de
l’equipament per gerències és la següent:

Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases
15 equips d’alta tecnologia, amb una inversió en el
subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEAT, d’un
total de 18.515.285,48€, IVA inclòs. Els 15 equips amb es seus
imports de subministrament (IVA inclòs) són els següents:
• 2 equips de Tomografia Computeritzada (TAC):

1.065.735,31€
• 2 equips de Tomografia Computeritzada (TAC) amb imatge

espectral: 2.165.303,47€
• 2 angiògrafs de radiologia intervencionista: 1.610.176,04€
• 1 angiògraf de neuroradiologia intervencionista:

1.213.953,07€
• 1 angiògraf d’hemodinàmica: 868.598,50€
• 3 acceleradors lineals: 5.264.048.13€
• 1 accelerador lineal amb radiocirurgia: 2.661.451,87€
• 1 equip de Tomografia Computeritzada (TAC) per

planificació de radioteràpia: 508.200,00€
• 1 gammacàmera SPECT-TC: 634.969,09€
• 1 equip PET-TC: 2.522.850,00€

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-170.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-170.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=11
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Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer
3 equips d’alta tecnologia, amb una inversió en el
subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEA, d’un total
de 2.348.335,31€, IVA inclòs. Els 3 equips amb els seus
imports de subministrament (IVA inclòs) són els següents:
• 2 equips de Tomografia Computeritzada (TAC):

1.065.735,31€
• 1 equip de Ressonància Magnètica: 1.282.600,00€

Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca 
1 equip d’alta tecnologia (un equip de Tomografia
Computeritzada TAC), amb una inversió en el
subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEAT, d’un
total de 344.300,60€.

Gerència de l’Hospital de Manacor 
1 equip d’alta tecnologia (un equip de Tomografia
Computeritzada TAC), amb una inversió en el
subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEAT, d’un
total de 344.300,60€.

Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 
1 equip d’alta tecnologia (un equip de Tomografia
Computeritzada TAC), amb una inversió en el
subministrament, finançat mitjançant el Pla INVEAT, d’un
total de 393.125,50€.

A continuació s’adjunten taules amb dades dels equips
d’alta tecnologia desglossades amb més detall.

També s’inclouen les inversions en obres per adequar els
espais en els casos necessaris.

Palma, 11 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7510/22, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a borses de treball de GSAIB (I).

No s’ha publicat cap borsa de treball a l’empresa Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB).

Les contractacions per dur a terme cobertures eventuals es
realitzen mitjançant ofertes públiques a través del SOIB.

Palma, 19 d’octubre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7511/22, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a borses de treball de GSAIB (II).

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7584/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou sistema de mesura, alerta i prevenció davant casos de
risc d'inundació.

El Grup de Recerca Hidrològica i Ecogeomorfologia en
ambients mediterranis -MEDhyCON- té implementada una
xarxa hidromètrica de recerca hidrològica a l’illa de Mallorca
(Xarxa MEDhyCON), amb l’alt valor afegit que suposa la
investigació científica. La Xarxa MEDhyCON comptava abans
de la signatura del conveni UIB-GOIB amb 29 estacions
hidromètriques i 4 estacions meteorològiques. La seva
instrumentació començà el 2003 i 2004 (Torrent de na Borges),
2012 (Torrent de Sant Miquel), 2013 (Torrent de Sa Font de la
Vila) i 2014 (torrents de S’Aulet, Galatzó, na Bàrbara, Gros,
Coanegra, ses Planes, Pollets, Biniaubell, Muro, Solleric,
Almedrà, Ull de la Font, Lluc, Major de Sóller, Major-urbà de
Soller, Fornalutx i Biniaraix).

Aquestes estacions ja instal·lades proporcionen dades en
temps real per a la Direcció General d’Emergències i Interior
del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de contribuir a
millorar la presa de decisions. En transmet informació cada deu
minuts sobre el cabal dels torrents, així com pluviometria i
humitat del sòl, les quals s’afegeixen a d’altres estacions
històriques de MEDhyCON  ja en funcionament a
Vilafranca de Bonany, Manacor, Sa Pobla, Campanet i
Andratx.

La UIB té prevista la instal·lació de 32 noves estacions (24
a Mallorca, 3 a Menorca i 5 a Eivissa) en els propers mesos,
consultables al web següent:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
hl=ca&mid=1u2FDbXFWrM0autD4KhC6jUgPOyVtOsjm&
ll=39.54848568279509%2C2.813231787920580&z=10

El sistema de mesura consisteix en crear un model de
predicció hidrològica basat en dades reals que s’adapti a les
particularitats geogràfiques dels cursos fluvials de les Illes
Balears. A més, aquests models fan servir sèries temporals de
llarga durada. En aquest sentit, MEDhyCON disposa d’un
extraordinari volum de dades -en alguna estació de fins a 18
anys de registres-, i coneixement al voltant d’aquesta xarxa
d’estacions hidromètriques aconseguint per l’equip
d’investigació MEDhyCON i propietat de la UIB i de
l’INAGEA. La preexistència de sèries hidrològiques temporals
robustes i llargues, o sigui, dades històriques temporals
robustes i llargues, o sigui, dades històriques ja validades, són
imprescindibles per a la posada en funcionament d’un sistema
d’alertes d’inundacions, seguint les recomanacions de la
International Association of Hydrological Sciences i de
l’European Flood Awareness System.

Per tant, durant els propers anys es constituirà un instrument
d’ajuda a la presa de decisions d’alerta primerenca de suport a
l’emergència front a inundacions. Aquesta missió serveix per
consolidar la xarxa hidromètrica d’estacions que té instal·lada
el grup MEDhyCON des del 2004 i incorporar la funció de
comunicació en temps real de les mesures realitzades
mitjançant la seva integració a la plataforma de comunicacions
lotTIB-LoraWAN, facilitant la investigació científica

http://xip.parlamentib.es/frge-202209755-2
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-172.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-172.pdf#page=11
http://xip.parlamentib.es/frge-202210634-2
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-173.pdf#page=17
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necessària que condueixi al tractament i modelització de dades
per emetre eficaçment aquestes alertes.

Respecte dels efectius que vetllen per tal que aquest sistema
sigui efectiu, MEDhyCON compta amb 4 investigadors de la
UIB i 3 tècnics.

Palma, 14 d’octubre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 7595 i 7596/22, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nova versió del Pla Inunbal (1 i 2).

En la nova versió de l’INUNBAL cal destacar els següents
canvis o millores:
• La millora en la coordinació entre la Direcció General

d’Emergència i Interior i la Direcció General de Recursos
Hídrics, essent el punt més evident la cartografia del risc
d’inundació.

• A l’anàlisi del risc de l’INUNBAL s’incorporen dades de
l’112 que deixen veure l’impacte dels episodis d’inundació
en els habitatges, equipaments, serveis bàsics i
infraestructures.

• A l’estructura organitzativa del nou INUNBAL
s’incorporen organismes que han mostrat capacitats i han
estat necessaris en situacions reals d’inundacions.

• Les situacions operatives i, per tant, la resposta escalable
dels mitjans de l’INUNBAL  es defineixen tenint en
compte tant les prediccions (índex de previsió) com les
observacions (índex d’observació).

• El nou INUNBAL és més pràctic a l’hora d’abordar la
implantació del Pla. El capítol 8 presenta un quadre de
mesures en els àmbits de prevenció, d’intervenció de de
manteniment del Pla.

• El text recull les classificacions envers el risc potencial de
les preses de Cúber (categoria A) i Gorg Blau (categoria B).

• Es converteix en un instrument que utilitza per als
municipis amb risc d’inundació a través del capítol 10 i
annexos 3 (Plans d’actuació municipal), 4 (Guia per a als
municipis) i 5 (Mesures per a la reducció del risc).

• S’inclou la classificació dels elements d’especial
importància per a Protecció Civil aprovada per la Comissió
d’Emergències i Protecció de les Illes Balears.

Es considera, a més, que en termes operatius ha suposat
també una millora on s’ha pogut avançar l’inici de la
pre-emergència i s’ha realitzat la reunió de coordinació
d’efectius d’inici de temporada.

Palma, 14 d’octubre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7597/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informe de la Direcció general de Recursos
Hídrics del Govern de les Illes Balears en relació amb la
tramitació del nou PGOU de Palma.

Actualment els informes que ha d’emetre la Direcció
General de Recursos Hídrics en relació amb el PGOU de Palma
estan en elaboració.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7598/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a documentació de l'Ajuntament de Palma
presentada en relació amb la tramitació del nou PGOU.

L’Ajuntament de Palma ha presentat documentació per
esmenar la presentada inicialment. Actualment es valora la
documentació.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7599/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moment en què es va requerir la documentació a
l'Ajuntament de Palma en relació amb la tramitació del nou
PGOU.

La petició de documentació d’esmena es va enviar l’11
d’abril de 2022.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7600/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del nou PGOU de Palma.

Actualment la documentació presentada es valora per part
dels tècnics.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7601/22, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moment de presentació a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la documentació relativa al nou PGOU
de Palma per part de l'Ajuntament.

El registre d’entrada de la documentació esmenada a la
Direcció General de Recursos Hídrics és de 21 de juliol de
2022.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7602/22, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a durada de
l'externalització del servei d'informació a l'usuari.

Sis anys, sense possibilitat de pròrrogues, determinat per
l’art. 14 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les
persones a l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 4 d’octubre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7603/22, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a horari del servei
d'informació a l'usuari abans i després de l'externalització
del servei.

Abans del contracte l’horari era de dilluns a divendres de 9
a 14 hores. El que s’ha contractat ara és dilluns, dimecres i
divendres de 9 a 15 hores. Dimarts i dijous de 9 a 14 i de 16 a
19 hores.

Palma, 4 d’octubre de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8357/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment a titulars d'abocaments per minimitzar
l'impacte sobre les praderies de posidònia.

Des del Servei d’Abocaments de la Direcció General de
Territori i Paisatge s’han dut a terme les següents actuacions en
relació amb la petició formulada:

• Als responsables d’aquells abocaments en tràmit
d’autorització que ha es trobaven en funcionament se’ls va
requerir, en forma de mesures provisionals, l’aportació
anual d’informació relativa a la qualitat de l’efluent, dels
resultats de control estructural de la infraestructura
submarina i dels resultats del control ambiental del medi
receptor (aigua, sediments i comunitats biològiques).
Aquests requeriments es remeteren els mesos de febrer i
març de 2021. El requeriment indicava expressament que,
en el cas que dels resultats dels controls efectuats es pogués
inferir que podia afectar a alguna praderia de posidònia,
haurien de presentar una proposta de les actuacions
necessàries per minimitzar aquest impacte. La informació
rebuda per part dels promotors en relació amb aquestes
mesures provisionals es remet també al Servei de Protecció
d’Espècies per a la seva avaluació i se’ls requereix actuació,
si escau, una vegada analitzada la documentació requerida.

• A altres instal·lacions se’ls ha requerit l’aportació anual de
dades de l’efluent i de control estructural de les
infraestructures i del medi receptor però sense fer referència
directa a la possible afecció a praderies de posidònia. Es
tracta d’instal·lacions que es considera que és difícil que
puguin afectar significativament a praderies de posidònia,
bé per la naturalesa de l’abocament o per la ubicació del
punt de l’abocament. Tot i així si amb la documentació
presentada pel promotor es pogués inferir l’existència
d’alguna afecció de posidònia se’ls requeriria l’adopció de
mesures corresponents.

• Tots els abocaments autoritzats han de remetre anualment
els resultats dels Plans de Vigilància i Control que se’ls
exigeix atenent les condicions de la seva autorització. En el
cas que l’abocament pugui tenir una incidència negativa
sobre praderies de posidònia, el pla de vigilància i control
de l’abocament, recull expressament la necessitat de vigilar
aquesta afecció. Els resultats dels plans de vigilància i
control són analitzats per part del Servei d’Abocaments i,
si escau, remesos al Servei de Protecció d’Espècies. En cas
que es detectin afeccions a les praderies de fanerògames es
requereix al responsable dels abocaments l’adopció de les
mesures per minimitzar els impactes.

Palma, 19 d’octubre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori 
Miquel Mir i Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 10648/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, sobre possibles
irregularitats en l'aplicació de sancions a empreses del
sector nàutic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2022, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
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del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i memòria Democràtica, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 10614/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11372/22, presentat per la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la retirada de la
pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
esmentada, relativa a racionalització de la despesa pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per

part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11367/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual es comunica la substitució de la diputada Virginia Marí
i Rennesson per la diputada María Tania Marí i Marí, com a
membre de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 26 d'octubre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

d’una funcionària interina per ocupar el lloc de treball de
documentalista del cos d’assessors facultatius, especialitat
biblioteconomia i documentació del Parlament de les Illes
Balears.

Fets

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, 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, atesa la necessitat i la urgència per ocupar el lloc de
treball de documentalista de la cambra, vacant i dotat
pressupostàriament, mentre no es proveeixi reglamentàriament,
i atendre amb eficàcia i eficiència les funcions pròpies del o la
documentalista de la Institució parlamentària.

L’esmentada convocatòria fou publicada al BOPIB núm. 155,
de 13 de maig de 2022.

El tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en reunió
celebrada el dia 21 de juliol de 2022, tot d’acord amb
l’establert a la base desena punt dos de la convocatòria abans
indicada, acordà d’elevar la llista definitiva de totes les
persones aspirants que formen part de la borsa, atesa la
puntuació global obtinguda en el concurs oposició.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop rebuda la
notificació per part del tribunal qualificador, en reunió
celebrada el dia 27 de juliol de 2022, atesa la Resolució de
Presidència de 27 de juliol de 2022, publicada al BOPIB núm.
167 de 29 de juliol de 2022, adoptà l’Acord de la creació d’una
borsa extraordinària per a la selecció de funcionaris interins del
cos d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i
documentació.

La resolució esmentada, a més de la creació de la borsa de
funcionaris interins,  estableix els acords següents:

1. 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.

2. 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 Maria 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.

3. 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.
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4. 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. 

5. 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.

Actualment a la Relació de Llocs de Treball del Parlament de
les Illes Balears roman vacant i dotada pressupostàriament una
plaça del cos d’assessors facultatius, especialitat
biblioteconomia i documentació per ocupar el lloc de treball de
documentalista del Parlament de les Illes Balears. L’esmentat
lloc de treball serà ocupat per l’aspirant que ha quedat en
primer lloc de la borsa extraordinària. 

Fonaments jurídics

L’article 4 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears regula que:

"Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent."

L’article 15 de l’esmentat Estatut estableix que: 
"La condició de personal funcionari al servei del Parlament
de les Illes Balears s'adquireix pel compliment successiu
dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del

Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa
en qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut. 

• Jurament o promesa d'acatament a la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

Per altra banda, l’article 15.2 a) de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regula que:

"2. Les circumstàncies que permeten nomenar personal
funcionari interí són les següents: a) Ocupar llocs de feina
vacants que corresponen a personal funcionari mentre no es
proveeixin reglamentàriament."

Per tots aquest motius, atès que la persona aspirant que ocupa
dins l’ordre de prelació el primer lloc de la borsa extraordinària

que es va crear per a proveir temporalment la vacant que cal
cobrir, ha confirmat que està disposada a incorporar-se al lloc
de treball, ha demostrat l’adequació dels mèrits a les
competències professionals que ha de desenvolupar i ha
acreditat que compleix els requisits necessaris per a ocupar
provisionalment el lloc de treball vacant, d’acord amb la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada el 26
d’octubre de 2022, dict la següent: 

Resolució

1. S’ordena el nomenament com a funcionària interina del cos
d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i
documentació del Parlament de les Illes Balears, atesa la
necessitat d’ocupar el lloc de treball vacant de documentalista,
mentre no es proveeixi reglamentàriament, i atès que l’aspirant
proposada compleix les condicions exigides, la persona que
s’esmenta a continuació:

Sra. Margalida Llabrés Abrines amb DNI núm. ****7034F

2. Aquest nomenament és temporal i el cessament es produirà,
d’acord amb la lletra a) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007, quan
el lloc de feina sigui ocupat pels sistemes reglamentaris o bé
quan el lloc se suprimeixi de la relació de llocs de treball i
s’amortitzi.

3. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada a l’àrea de
Biblioteca i Documentació. Els efectes econòmics i
administratius del nomenament seran des de dia 3 de novembre
de 2022, per la qual cosa, així constarà a l’acte de presa de
possessió de la plaça.

6. 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,
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reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, 26 d’octubre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 9743/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de les mesures anunciades pel Govern d'Espanya respecte del Règim de les Illes Balears (REB)


	1.3. TEXTOS REBUTJATS
	1.3.3. MOCIONS
	Punts 2, 8 i 11 a 14 de la Moció RGE núm. 8378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control dels fondejos sobre posidònia

	1.5. INFORMACIONS
	Decaïment del Punt 6 de la Moció RGE núm. 8378/22.
	Aprovació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2023 (RGE núm. 9714/22)



	2. COMISSIONS PARLAMENT
	2.1. TEXTOS APROVATS
	2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES  DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 3289/22, relativa a ampliació de l'autoconsum i impuls de les comunitats energètiques
	RGE núm. 3430/22, relativa a defensa de la caça i l'autogovern de les Illes Balears
	RGE núm. 3434/22, relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions marítimopesqueres a l'illa de Menorca
	RGE núm. 3465/22, relativa a superfície agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
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	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
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	A la Pregunta RGE núm. 7510/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borses de treball de GSAIB (I).
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