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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 11 d'octubre de 2022, aprovà les Resolucions derivades
del Debat de política general de les Illes Balears de l'any
2022.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç  Thomas i Mulet

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a reduir el tipus d’IVA del 10% al 4% per als
productes alimentaris i, més concretament, la carn, el peix,
els olis, l’aigua, la pasta seca, les conserves, els productes
bàsics d'higiene femenina i infantil i els aliments bàsics
sense gluten o sense lactosa. Al mateix temps, s’insta el
Govern d’Espanya a mantenir la rebaixa de l’IVA a un tipus
del 5% per a la llum i el gas durant tot l’hivern i reduït
també al 5% per als carburants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar en la línia de restitució de les
víctimes de la dictadura franquista i honorar la seva
memòria amb la creació de l'Institut de la Memòria i Drets
Humans de les Illes Balears i amb la creació del Centre
d'Interpretació de la Memòria d'Es Fortí de Calvià.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar les partides necessàries per desplegar
les polítiques adreçades a lluitar contra les violències
sexuals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en polítiques actives i
amb partides pressupostàries suficients perquè en l'atenció
a les persones en situació de dependència i en la promoció
de la seva autonomia personal es presti una atenció centrada
en la persona.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el parc d'habitatge, pisos o llars amb
suport per a persones joves amb trastorn mental.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar el condicionament de les aules per
fer front a les situacions climatològiques extremes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir l'índex de pobresa amb polítiques
estructurals que millorin la capacitat adquisitiva de les
rendes mitjanes i baixes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la informació cap a les empreses
per continuar impulsant l'FP dual intensiva a les Illes
Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir les activitats de formació i orientació
relatives a qüestions afectivosexuals a la consulta jove que
es fa als instituts.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar les polítiques per lluitar contra
l'escalfament global i la pèrdua de biodiversitat, així com a
promoure campanyes d'informació i conscienciació i fer
arribar al conjunt de la societat les conclusions dels darrers
informes de l'IPCC, de l'IPBES i del CBD.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central a negociar i impulsar
la sortida coordinada de la UE del Tractat de la Carta de
l'Energia i, de no aconseguir-se, instar-lo a la sortida
unilateral d'Espanya.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consolidar i augmentar l'import dels bons
comercials com a eina d'impuls del petit comerç, així com
a impulsar i potenciar el suport del petit comerç de
proximitat a través de figures com les àrees municipals
d'impuls comercial i els centres comercials a cel obert.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar abans que acabi la legislatura el
decret per a la declaració de les dues noves reserves
marines d'interès pesquer previstes a Eivissa, per continuar
així sent líders de l'Estat en protecció de la nostra superfície
marítima.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar amb els ajuntaments per tal de
reduir les fuites de la xarxa d'abastiment d'aigua i de
promoure el control de la contaminació difusa dels aqüífers,
amb especial atenció a les fuites del clavegueram i a les
fosses sèptiques.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consolidar l'ús d'energies renovables i a
donar suport a les comunitats energètiques i als programes
d'autoconsum mitjançant ajudes públiques i/o implicació
directa de l'Institut Balear de l'Energia.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant les polítiques industrials
cap al reforçament i el creixement del teixit industrial
balear, en especial aquelles que afavoreixin de forma
òptima la circularitat del sector, el producte local i la
sostenibilitat ambiental.

17. El Parlament de les Illes Balears celebra que les
disposicions addicionals primera i segona de la Llei 3/2022,
de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la
circularitat del turisme de les Illes Balears, permetin als
consells insulars estudiar la capacitat màxima de càrrega
humana de cada illa i de les Illes Balears en el seu conjunt,
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a l’efecte de racionalitzar i optimitzar els seus recursos
naturals.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant les ajudes de
menjador cap a un procés de gratuïtat universal en els
centres d'ensenyament sostinguts amb fons públics.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i donar suport, de comú acord amb
els ajuntaments de les Illes, a la remunicipalització dels
serveis de proveïment i sanejament d'aigües així com vagin
finalitzant els contractes ara vigents amb les empreses
concessionàries.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una campanya informativa a través
de diferents canals de comunicació de totes les ajudes del
nou escut social per tal que arribin al coneixement de tota
la població.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per millorar la
connectivitat interinsular i procurar millorar els horaris dels
enllaços dels transports per tal de reduir el temps del viatge.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formar les organitzacions professionals
agràries, tots els ens pertinents i la pagesia de les Illes en
general, de cara a l'aplicació de la nova PAC per poder
aprofitar al màxim els avantatges per a Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la revisió immediata, en els pressupostos generals
de l'Estat per a l'any 2023, de la indemnització per
residència (“plus d'insularitat”) de tots els empleats públics
que exerceixen la seva funció a les Illes Balears, amb
l'objectiu d'actualitzar-la al cost de vida a Balears i
equiparar-la, almenys, al complement de Canàries, Ceuta i
Melilla.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la gestió dels fluxos turístics a les
nostres diverses illes, estudiant les seves dades, realitats i
conseqüències amb la finalitat de permetre'n una gestió
realista i optimitzada.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir, de manera urgent, la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut, perquè
elabori, d'acord amb el que es disposa a la Llei 5/2022, de
8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, un
pla estratègic de polítiques de joventut mitjançant el qual
s'estableixin els recursos, les actuacions i la coordinació
necessària per afavorir l'emancipació dels joves residents a
les Illes Balears.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'elaboració d'un pla de captació i fidelització
de professionals sanitaris per dotar dels recursos necessaris
i suficients de personal i pressupost, amb l'objectiu de
garantir una atenció de qualitat i contínua, els serveis
d'Atenció Primària i Hospitalària de totes les àrees de salut
de les Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les infraestructures educatives i,
especialment, a eliminar les instal·lacions temporals: 94
aules prefabricades o “barracons” dels centres educatius de
les Illes Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar durant l'any 2023 la unitat
multidisciplinària d'al·lergologia amb la dotació adequada
i suficient d'al·lergòlegs i infermeria especialitzada de
suport, d'acord amb les recomanacions de la SEAIC.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un esforç clar i decidit a favor de les
instal·lacions de generació elèctrica mitjançant energies
renovables, simplificant tota la tramitació administrativa
relativa a aquestes  i facilitant la resolució dels problemes
tècnics i jurídics que puguin presentar-se durant la fase
d'instal·lació de les infraestructures necessàries, amb la
finalitat de  garantir una energia sostenible, accessible i neta
per a tota la ciutadania.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta ferma per incrementar de
forma significativa el pressupost en I+D+i, dotant la
Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB) de recursos
humans i econòmics suficients, amb l'objectiu clau d’incidir
en l'àmbit públic i empresarial per accelerar mesures amb
una major estabilitat econòmica, amb polítiques de
formació, amb suports econòmics i fiscals i amb programes
específics de gènere i tecnologia.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en els Pressuposts Generals de 2023 les
partides per a transport públic terrestre que inclou el Règim
Especial de les Illes Balears, corresponents als exercicis
2022 i 2023.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure dins les mesures de règim fiscal especial
de les Illes Balears un IVA diferenciat, un increment de la
deducció per activitats d'innovació tecnològica i uns límits
superiors als generals amb relació a les deduccions per
inversions en produccions cinematogràfiques, sèries
audiovisuals i espectacles en directe d'arts escèniques i
musicals realitzats a l'arxipèlag.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a resoldre els desequilibris que s'arrosseguen des del
Sistema de Finançament Autonòmic de 2002, que penalitza
les Illes Balears amb una transferència negativa, que encara
ho és més si consideram la pujada d'IVA de 2012, donat
que les Illes Balears no participen en l'increment de la
recaptació de l'IVA. Per tant, cal exigir al Govern de l'Estat
que es destini el 50% de l'IVA recaptat a les Illes Balears al
seu finançament autonòmic.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els centres educatius dels recursos
necessaris, en compliment de la Llei d'educació de les Illes
Balears i la LOMLOE, en matèria d'acolliment lingüístic i
de dèficit de coneixement del català com a llengua
d'aprenentatge, tal com estableix el model lingüístic escolar
de les Illes Balears.



BOPIB núm. 179 - 4 de novembre de 2022 10045

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar, des de les diferents àrees de gestió,
polítiques lingüístiques de cohesió social que donin
resposta al creixement demogràfic de les Illes Balears de les
darreres dècades i al que es preveu per a un futur immediat,
de manera que es garanteixi l'acollida lingüística i cultural
de la nova població i s'asseguri la cohesió social i el dret a
poder aprendre la llengua pròpia del lloc de residència,
seguint les indicacions del Consell Social de la Llengua
Catalana.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per uns preus justos per a la pagesia
desenvolupant i fent complir la Directiva UE 2019/633, del
Parlament Europeu i el Consell, de 17 d'abril, relativa a les
pràctiques comercials deslleials en les relacions entre
empreses a la cadena de subministrament agrícola i
alimentari, i a pressupostar una estratègia de promoció del
producte local en col·laboració i coordinació amb els
consells insulars, les organitzacions professionals agràries
i les cooperatives.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a derogar definitivament la reforma local del PP,
anomenada Llei Montoro, i a impulsar una normativa que
permeti, més enllà de 2023, la plena autonomia dels
ajuntaments i un finançament just que permeti dotar-los de
personal i recursos suficients, perquè són les institucions
més properes a la ciutadania que donen serveis públics
imprescindibles per als illencs i les illenques.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a dotar pressupostàriament les comunitats
autònomes, per la implantació de la LOMLOE, amb
l'objectiu de baixar les ràtios i que els centres puguin
comptar amb més recursos humans i materials.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, a través de la mesa del diàleg social, a plantejar un
pacte de rendes per tal de garantir que els sous de
treballadors i treballadores s'ajustin a les seves necessitats.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a equiparar les pensions mínimes al sou mínim
interprofessional.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a:

a. Signar, amb diligència, un conveni d'inversions en
infraestructures hidràuliques que doni estabilitat a les
ajudes de 2022 finançades via subvenció nominativa.
b. Complir amb la disposició addicional tercera de la
Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats
per una economia circular, assumint els costos del
transport de residus de Formentera i abonant, de manera
retroactiva, els 7,2 M€ que ha hagut d'assumir el Govern
de les Illes Balears per aquest concepte.

42. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat el traspàs de les competències en matèria d'ordenació
del trànsit aeri amb destinació i origen a les Illes Balears i
a fer efectiu el traspàs de les competències en matèries com
la cogestió d’aeroports i ports d'interès general, en un
moment en el qual necessitam la sobirania suficient per

posar límits i controlar la mobilitat externa al nostre
arxipèlag.

43. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat que reguli, en els mateixos termes, els objectius per
a les Illes Balears corresponents a la disposició addicional
tercera -apartat tercer-, amb relació a l'article 67 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears, que són:

a. A partir de l'1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes
que utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels
vehicles respecte dels quals s'estableixin
reglamentàriament excepcions per raons de servei
públic o de la seva radicació prèvia en el territori de la
comunitat autònoma.
b. A partir de l'1 de gener de 2035 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes,
furgons i furgonetes que no siguin lliures d'emissions,
llevat dels vehicles respecte dels quals s'estableixin
reglamentàriament excepcions per raons de servei
públic o de la seva radicació prèvia a les Illes Balears.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a transferir al Govern de les Illes Balears la
competència en sanitat penitenciària amb la suficient
dotació econòmica per millorar qualitativament l'atenció
sanitària de la població reclusa de les Illes Balears, tal com
es va aprovar a la Comissió de Salut d'aquest parlament de
dia 3 de juny de 2020.

45. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d'enfortir les polítiques públiques de cooperació
internacional i d'educació per a la transformació social com
a palanca de canvi davant les desigualtats globals i la
vulneració dels drets humans en el conjunt del planeta i, per
això, insta el Govern de les Illes Balears a donar
compliment a la Llei de cooperació per al desenvolupament
destinant el 0,7% dels fons propis dels pressuposts de la
comunitat autònoma a la cooperació per al
desenvolupament.

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

a. Continuar augmentant el suport a les federacions
esportives i als clubs per facilitar la seva feina
d'organització i foment de l'esport, des de la base fins a
l'alt nivell.
b. Continuar impulsant mesures per millorar els recursos
i els mitjans dels esportistes d'alt nivell de les Illes
Balears, així com dels programes de tecnificació
esportiva, perquè puguin entrenar-se i competir en les
millors condicions possibles.
c. Continuar impulsant accions a través de la Comissió
contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, amb
la finalitat de prevenir qualsevol mena d'acció o
manifestació de violència, racisme o xenofòbia.
d. Publicar i aplicar el Programa de Convivència per
Garantir la Pràctica Segura per a la Infància i
Adolescència a les Illes Balears, establint un protocol
contra l'assetjament en l'àmbit esportiu.
e. Promoure accions per desenvolupar projectes
relacionats amb la igualtat i la inclusió social en l'àmbit
esportiu a través dels fons europeus, conjuntament amb
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altres administracions públiques i les federacions
esportives.

47. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
de continuar i mantenir els plans d'inversió en serveis
destinats a persones amb dependència amb l'objectiu de
facilitar a les persones amb dependència l'elecció del servei
que sigui més oportú per a la seva voluntat, el seu grau i les
seves condicions sociofamiliars; concretament, el
creixement mantingut de serveis d'ajuda a domicili,
teleassistència, centres de dia i residències.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i reclamar a l'Estat, amb
contundència, el compliment del nostre Estatut pel que fa al
traspàs de competències de l'Estat a la comunitat en matèria
de costes, justícia, seguretat ciutadana, cogestió
aeroportuària i ports d'interès general.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar les obres de Son Dureta per blocs,
fent com a mínim un expedient de contractació per cada
edifici.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no acceptar cap nou model de finançament
autonòmic que redueixi el pes del factor de correcció pel fer
insular.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i tramitar projectes de parcs eòlics
marins a les Illes Balears.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer les modificacions normatives a fi i efecte que
totes les mesures econòmiques i fiscals per compensar el fet
insular balear tenguin vigència indefinida.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar els hospitals de les Illes creant
unitats específiques per als trastorns de conducta
alimentària, amb psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a eliminar el límit d'edat dels estudiants que cursen
l'FP dual.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir una OSP en la ruta aèria entre Menorca i
Barcelona amb les condicions incloses en la proposta
elevada pel Govern de les Illes Balears al Ministeri de
transports, mobilitat i agenda urbana el mes de gener del
2021.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en el projecte de pressuposts
generals de la CAIB per a l’any 2023, la partida
pressupostària necessària que permeti posar en marxa un
programa per fomentar que els emprenedors de l’arxipèlag
puguin impulsar el seu projecte empresarial, mitjançant
ajudes-salari durant un període de fins a tres anys i amb el
suport dels serveis de la Fundació Bit.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar el 25% del que es recapta anualment
a través de l’impost sobre estades turístiques a polítiques
d’habitatge.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant el Govern de l’Estat i davant
totes les instàncies que sigui necessari, els percentatges
mínims de consum de producte local per part d’empreses i
establiments turístics que preveu l’article 102 bis de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
d’acord amb el redactat de la Llei 3/2022, de 15 de juny, de
mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar l’import de les diferents
indemnitzacions per residència que perceben els
treballadors públics de l’Administració General de l’Estat
destinats a les Illes Balears, com a mínim fins a
equiparar-los a l’import que cobren els mateixos
treballadors públics destinats a les Canàries. Per fer-ho
possible, s’insta el Govern de l’Estat a incloure en el
projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2023
les partides pressupostàries necessàries.

60. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat
Portuària de les Illes Balears a fer efectiva la reordenació
dels usos de l'espai marítim del port de la Savina, habilitant
espai per a amarraments socials, per a embarcacions de
lloguer i una marina seca, garantint així l'adaptació del port
de la Savina a les necessitats i a la capacitat de càrrega de
l’illa de Formentera.

61. El Parlament de les Illes Balears insta l’organisme amb
competències en conservació i rehabilitació del domini
públic marítimoterrestre, a rehabilitar de manera urgent el
Mollet d'Es Caló preservant la seva estructura i usos per
garantir la seguretat del moll i la identitat del nucli d'Es
Caló.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb el Consell Insular de
Formentera en la regulació i l'ordenació dels fondejos a tot
el litoral de l’illa de Formentera de manera gradual o per
fases, valorant la capacitat de càrrega del nostre litoral, i a
les zones on estiguin permesos dins del nou pla de gestió
Natura 2000.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a efectuar les adequacions i els estudis
necessaris per millorar el cicle de l’aigua, en especial pel
que fa a la regeneració i la reutilització de les aigües.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte a les ajudes per als
estudiants de Formentera la triple insularitat, per fomentar
els estudis de la Universitat de les Illes Balears entre el
col·lectiu juvenil de l’illa de Formentera.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’encàrrec i l'execució del projecte de
rehabilitació i museografia de l’edifici de Sa Senieta.
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66. El Parlament de les Illes Balears constata els avenços de
les Illes Balears en la reducció de l'atur, de les taxes de
temporalitat i parcialitat, i insta el Govern de les Illes
Balears a continuar desenvolupant polítiques actives
d'ocupació dirigides a l'impuls de la contractació dels i les
joves en unes condicions laborals dignes, duent a terme una
vigilància especial sobre les condicions de les ofertes
dirigides a aquests per lluitar contra la precarització laboral.

67. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
importància de l’impuls de l’estat del benestar per garantir
unes condicions de vida adequades a la població, mantenir
la cohesió social, l'equitat i la igualtat d’oportunitats.

68. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’uns serveis públics de qualitat i eficients, ajustats a les
necessitats de la ciutadania, que permetin l’exercici i el
gaudi dels drets fonamentals.

69. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de la justícia fiscal i la redistribució de la riquesa com a
base imprescindible d’un estat del benestar ben articulat,
per continuar amb la creació de llocs de treball de qualitat,
fent possible la prestació d’uns serveis públics ajustats a les
necessitats dels ciutadans i les ciutadanes, per transformar
i millorar el nostre model productiu i per impulsar una
economia més sòlida, diversificada i respectuosa amb el
medi ambient que generi una major cohesió social i una
economia que gràcies a la progressivitat fiscal asseguri la
consolidació de la xarxa pública a la nostra comunitat
autònoma.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant conjuntament amb el
Govern de l’Estat i les institucions europees en el
desenvolupament d’una estratègia d’illes que respongui a
les mancances i vulnerabilitats dels territoris insulars, que
tengui com a objectiu pal·liar els desavantatges que
pateixen com a conseqüència del fet insular i de la
tendència d’augment de població, i especialment a la
inclusió en els Pressupostos generals de l’Estat espanyol per
a 2023 de les mesures que desplega el Règim Fiscal
Especial de les Illes Balears, així com a continuar dotant el
factor d’insularitat tal com es va assolir per primera vegada
des de l’any 2022.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofitar l’arribada dels fons europeus
extraordinaris per accelerar la diversificació econòmica del
sector productiu de les Illes Balears i així reduir la
dependència d’un sol sector, tot transformant el sector
turístic de les Illes Balears cap a majors quotes de
sostenibilitat ambiental i social; i garantir l’arribada dels
fons europeus a les petites i mitjanes empreses mitjançant,
entre d’altres, accions formatives per a aquestes.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i a impulsar el diàleg social entre
les organitzacions sindicals i empresarials per tal que les
extraordinàries plusvàlues generades per la magnífica
temporada d’estiu d’enguany repercuteixin en l’economia
de les treballadores i els treballadors del conjunt de les
activitats econòmiques vinculades al turisme i, com a
conseqüència complementària, en les economies familiars

de tots els ciutadans i totes les ciutadanes de les Illes
Balears.

73. El Parlament de les Illes Balears constata l’eficàcia del
nou complement econòmic de protecció de les persones
desocupades en els mesos d’hivern, que afectarà
especialment les persones fixes discontínues, donat que
compten amb unes prestacions i uns subsidis que han perdut
molt de poder adquisitiu en el darrer any i que permetrà
reduir els efectes de la inflació i millorar l’equitat social.

74. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l’impuls del Govern de les Illes Balears cap a la
universalitat i la gratuïtat de l’educació infantil 0-3 a les
Illes Balears mitjançant l’impuls de la creació de places
públiques i la gratuïtat del tram 2-3, i insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per l'extensió d’aquesta gratuïtat als
diferents cursos.

75. El Parlament de les Illes Balears constata l’impuls de
l’equitat i la justícia social amb mesures que pal·lien els
efectes de la inflació sobre les famílies, com són l’ampliació
en 3 milions d’euros de la convocatòria de les beques
menjador per a l’alumnat d’educació secundària i les ajudes
de 200 euros per alumne per afrontar despeses lligades a
l’educació com les activitats extraescolars.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les mesures anunciades al
Debat de política general per ajudar a pal·liar els costos
derivats de la inflació a les empreses i famílies, incloent
subministraments energètics, transport públic, costos
educatius, accés a l’habitatge; així com ajudes al
sosteniment de rendes de les persones més vulnerables via
ajudes directes i via augment de deduccions autonòmiques
en IRPF.

77. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per situar les polítiques
públiques d'habitatge en un eix prioritari de l'acció de
govern i, en particular, l'accés a l'habitatge per part dels
col·lectius més vulnerables, i manifesta el seu suport a la
mesura de l'aval públic del 20% que cobreixi l'entrada de la
compra del primer habitatge.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant el sistema de benestar i
el suport a les persones amb dependència i les seves
famílies, per tal d’adequar les prestacions econòmiques
socials a la pujada de l’IPC. Així mateix constatam la
importància de l’eliminació dels copagaments dels centres
de dia i dels serveis d’ajuda a domicili que s’implantaran
per alleujar econòmicament les famílies, així com la doble
paga extra a les persones cuidadores, que beneficiarà
principalment les dones, que són les que se solen ocupar de
les persones dependents.

79. El Parlament de les Illes Balears reconeix el compromís
del Govern de les Illes Balears envers la universitat pública
i manifesta el seu suport cap a les mesures que afavoreixen
l'accés als estudis superiors, com el retorn del 100% de les
taxes de les matrícules de graus i màsters habilitants del
curs 2022-2023 i les reduccions dels preus públics
efectuades els darrers anys, així com l'increment en l'oferta
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d'estudis i la millora en les infraestructures universitàries, i
insta el Govern de les Illes Balears, en el marc d'un
contracte programa, a millorar i adequar el sistema de
finançament de la Universitat de les Illes Balears.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures pertinents, de manera
consensuada amb els agents econòmics i socials de les Illes
Balears, en el marc del Pacte de reactivació econòmic i
social, per tal d’afavorir les famílies en major risc de
vulnerabilitat, adequant i complementant les prestacions
socials de manera immediata, d’acord amb la pujada de la
inflació actual.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant polítiques actives
d'ocupació dirigides a l'impuls de la contractació dels i les
joves en unes condicions laborals dignes i al retorn i la
retenció del talent a la nostra comunitat autònoma.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar avançant en el camí de la
innovació i el coneixement a totes les Illes, apostant tant per
un augment del pressupost en I+D+I, una especialització
marina amb el grau de Ciències de la Mar i el Pol Marí,
com per l'arribada del Parc Bit a Eivissa, creant alhora
ajudes per evitar que la condició socioeconòmica o
geogràfica de l'alumnat sigui un impediment per cursar
estudis universitaris.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant mesures polítiques i
bonificacions fiscals vinculades a les reinversions hoteleres
així com a continuar destinant fons europeus en favor de la
reducció de l’impacte generat per la massificació, de la
millora de la sostenibilitat de l’oferta turística, de
l’eficiència ambiental i de l’estabilitat i la seguretat de les
plantilles, amb millors salaris i condicions laborals.

84. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de continuar amb l’impuls de la Formació Professional com
a mitjà de transformació personal, social i econòmica així
com la Formació Professional Dual com a eina d’inserció
laboral, i insta el Govern de les Illes Balears a treballar per
millorar l’oferta formativa a les diferents illes per facilitar
la formació inicial i el desenvolupament de les seves
capacitats i competències tècniques i professionals al llarg
de la vida.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el suport a la indústria audiovisual
de les Illes Balears com un dels referents de la producció i
la cultura de les Illes Balears.

86. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
importància de les ajudes a la modernització i la
digitalització i insta el Govern de les Illes Balears a
continuar amb la política de bons comercials durant els
mesos de temporada baixa, que tant bons resultats ha
obtingut, amb l’objectiu d’impulsar el comerç de proximitat
a tots els municipis de les Illes Balears.

87. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç que
ha realitzat el Govern de les Illes Balears en aconseguir una
nova política agrícola comuna, amb ajuts i subvencions,
aportacions d’Europa i el reconeixement del fet insular, i
insta el Govern de les Illes Balears a continuar
desenvolupant les mesures necessàries per continuar
assegurant el futur del sector primari, tenint en compte
l'escenari econòmic que es preveu, produït per la inflació i
la situació d'incertesa que produeix la guerra d'Ucraïna, i la
pujada de preus i dels tipus d'interès.

88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a reformular els pròxims plecs dels programes de turisme
social de l’IMSERSO per tal de garantir uns preus ajustats
a la realitat de cada comunitat autònoma, amb especial
atenció als diferents costos laborals, així com la
incorporació dels vols des de Menorca i d’Eivissa cap a
Mallorca.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar sol·licitant al Govern d’Espanya la
consolidació de les plantilles de treballadors de l’Estat a les
Illes Balears, en col·laboració amb els sindicats, a través de
fórmules concretes de fidelització adaptades a les
especificitats de cada illa, així com a sol·licitar a l’Estat que
continuï amb el ritme de convocatòries anuals de places
amb l’objectiu de cobrir totes les vacants existents a la
nostra comunitat i incrementar els salaris i millorar les
condicions laborals dels funcionaris.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant el Pla de
Conciliació de les Illes Balears, que permet que les famílies
treballadores que duen els seus fills i filles a centres públics
puguin accedir gratuïtament a serveis d’escoles matineres,
i a facilitar la seva implantació a tots els centres públics.
Així mateix, constata la importància de les deduccions
fiscals i ajudes que s’implantaran en matèria de conciliació
per tal d’ajudar les famílies i especialment les dones.

91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en l'actual context econòmic, reforci el
compliment de la Llei de suport a les famílies de 2018, que
reconeix en situació de protecció especial les famílies
monoparentals, i que, per tant, els garanteix l'accés
prioritari al conjunt de programes i serveis públics que
desenvolupin i prestin les administracions i el sector públic
de les Illes Balears.

92. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les
Illes Balears a enfortir l'atenció en l’entorn domiciliari
apostant per l'accessibilitat universal, coordinant els serveis
socials i sanitaris i combatent la solitud no desitjada; així
com a fomentar el model centrat en la persona i els serveis
d'ajuda a domicili amb el desenvolupament de l'assistent
personal, la posada en marxa de la teleassistència avançada
i la inversió en l'accessibilitat universal on els habitatges
són els elements nuclears.

93. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar els recursos existents per a
l'eliminació de la violència cap a les dones, la posada en
marxa de noves mesures que permetin donar una resposta
institucional a les diferents violències masclistes, així com
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a impulsar campanyes específiques per a dones grans per tal
que puguin identificar la violència de gènere i conèixer de
primera mà els recursos a la seva disposició en cas de
maltractament.

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar formació amb perspectiva de
gènere i de la infància als operadors jurídics i equips
psicosocials dels punts de trobada familiar de la nostra
comunitat per tal de garantir els drets dels menors i no
minimitzar la situació de risc per a les dones maltractades
i els seus infants, atès que a dia d’avui no es tenen en
compte els interessos dels menors ni de les mares víctimes
de violència de gènere a l’hora de determinar la guarda i
custòdia, el règim de visites i la pàtria potestat tal i com
manifesta un estudi de l’Institut Balear de la Dona.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la lluita contra l’explotació sexual
infantil i juvenil, promoure estudis i formació específica per
tal de detectar i actuar situacions d’explotació sexual de la
infància i l'adolescència, atès que, segons UNICEF, el 2016
més de 1.000 menors a l’any eren víctimes d’explotació
sexual habitual o continuada a Europa o, segons dades del
Ministeri de l'Interior, el 2015 s’identificaren 134 menors
víctimes d’explotació sexual.

96. El Parlament de les Illes Balears insta els Governs de
les Illes Balears i d’Espanya a reforçar de manera
coordinada els mecanismes d'acollida a persones refugiades
per la crisi de la guerra d'Ucraïna, tenint present
l’agreujament progressiu de la guerra, així com
d’empitjorament de les condicions climatològiques quan
comenci l’hivern i de les condicions de vida a les zones de
conflicte, així com a totes les persones refugiades de
qualsevol guerra.

97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un diagnòstic econòmic de la inversió
real al conjunt de les Illes Balears sobre la situació de la
salut mental, tenint present tots els programes i les accions
que es fan en el conjunt de totes les institucions, per tal de
tenir una fotografia dels recursos existents actualment; així
com un compromís de millorar la inversió pressupostària
per a les polítiques destinades a la salut mental en la
propera llei de pressuposts.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en les polítiques de prevenció i
detecció precoç del càncer mitjançant la promoció d’hàbits
de vida saludable i l’impuls i la implementació de tots els
programes de cribratge.

99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’autogestió organitzativa en els
centres d’atenció primària, per facilitar la gestió i el temps
d’espera i adequar el desenvolupament del rol dels diferents
professionals sanitaris.

100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant accions d’innovació i
recerca en salut, així com la millora tecnològica i la
digitalització dels serveis de salut que permetin una
assistència integral, coherent, de qualitat, eficient i

equitativa a tot el territori insular i, a la vegada, a mantenir
i incrementar el pressupost de l’Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar els esforços en la implantació de
mesures per preservar la biodiversitat a les nostres illes i a
reduir la petjada ecològica, recuperant hàbitats i regenerant
ecosistemes per conservar el patrimoni natural de la nostra
comunitat mitjançant la compra de terrenys o regenerant
espais construïts amb l’objectiu d’aconseguir la necessària
protecció del nostre patrimoni natural i l’equilibri i la
coexistència d’espècies com a eina per mitigar els efectes
del canvi climàtic.

102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant l’adequació dels ports de
la seva competència a les exigències de la transició
energètica i el canvi climàtic, així com l’eficiència i el
confort de les seves infraestructures, tot procurant respectar
sempre l’entorn natural i urbà, els seus valors ambientals i
patrimonials i afavorint, al mateix temps, l’activitat
econòmica i comercial i les activitats nàutiques i pesqueres
tradicionals de caràcter recreatiu.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar els processos de sensibilització a
la societat balear en la lluita contra el canvi climàtic i a
incorporar incentius dirigits a aconseguir una economia de
baixes emissions de carboni, mitjançant el coneixement i la
divulgació de les dades d'emissions de gasos amb efecte
hivernacle i seguint amb l'impuls i les bonificacions de les
instal·lacions d’energies renovables amb l'objectiu de reduir
la factura de la llum i aconseguir la neutralitat climàtica del
nostre territori el més prest possible.

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar afavorint la coordinació i la
cooperació entre administracions per reduir la pèrdua
d’aigua a les xarxes de distribució i avançar en la reducció
del consum energètic en les infraestructures del cicle de
l’aigua, així com accelerar la descarbonització de les seves
instal·lacions.

105. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar la mobilitat col·lectiva com a mesura
imprescindible per reduir l’impacte mediambiental i
facilitar la vertebració territorial. Així mateix, reconeix la
importància de l’impuls d’infraestructures demandades
històricament, com les del tren de Llevant o el tramvia de
la Badia de Palma que facilitaran el canvi cap a una
mobilitat més sostenible.

106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant les estratègies de
promoció del transport públic per tal de fidelitzar el màxim
d'usuaris que gaudiran de les gratuïtats i a impulsar noves
categories gratuïtes dins la targeta intermodal, com la
d’estudiant o persona en formació.
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107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar, revisar i actualitzar el Pla autonòmic
de coeducació per tal de fomentar la igualtat, lluitar contra
els rols i estereotips sexistes, i alhora fomentar la
visibilització de les dones en les diferents disciplines.

108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar, davant l’increment de delictes
LGTBI fòbics, campanyes de promoció de la igualtat en
tots els àmbits, incidint en l’àmbit educatiu, per tal de posar
fre a l’escalada d’agressions i lluitar contra les
discriminacions.

109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar l’ús social de la llengua catalana
entre els joves, impulsant la realització de plans pilot a
zones i municipis amb un procés de normalització
lingüística més feble. Aquests plans pilot es durien a terme
a través de la Direcció General de Política Lingüística amb
la col·laboració d’ajuntaments, consells insulars i centres
educatius.

110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la pràctica esportiva en el medi
natural com un element clau per conèixer millor el nostre
patrimoni, així com per reforçar el desenvolupament i
l'impuls dels valors de l'activitat física i esportiva en favor
dels hàbits saludables, tot evitant el sedentarisme, de
manera coordinada amb la resta d'administracions
públiques.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar, juntament amb el Govern de
l’Estat, els tràmits necessaris per fer realitat la transferència
de costes, dotada dels recursos necessaris i suficients per
donar el millor servei, amb l’objectiu de promoure la
sostenibilitat de les zones costeres mitjançant la integració
d’objectius, polítiques i estratègies en l’ordenació i la gestió
del litoral que englobi les diferents perspectives terrestres,
marines i paisatgístiques, i accions contra els efectes del
canvi climàtic del nostre litoral.

112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA-ENAIRE a impulsar la participació de
les institucions públiques i les entitats econòmiques i
socials més rellevants de les Illes Balears en la gestió
estratègica dels aeroports, així com en la planificació, la
programació i l’execució de les obres i millores de les
infraestructures aeroportuàries de les Illes Balears (inclosos
els aeròdroms i en especial el de Son Bonet), tot prioritzant
les actuacions en benefici de l’eficiència i la seguretat
aèries, el confort de les instal·lacions i la millora de les
condicions laborals i de seguretat dels treballadors i les
treballadores.

113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a preveure l’especificitat que representa el fet
insular a l’hora d’establir o promoure noves taxes a la
navegació aèria així com qualsevol altra mesura fiscal o
econòmica que gravi el transport aeri i marítim amb origen
o destinació a les Illes Balears, sigui quina sigui la
motivació de la seva implantació, i de manera especial quan
afecti les persones residents a les Illes Balears i el tràfic de
mercaderies; així com l’insta a defensar la singularitat de la

nostra comunitat davant qualsevol intenció d’imposar
mesures en el mateix sentit per part de la Unió Europea.

A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

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

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 9726/22 1 a 15 i 17 a 42, del Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat de política general del Govern de
les Illes Balears corresponent a l'any 2022, amb el resultat
següent:
• Propostes 1 i 2: vots emesos 44, vots a favor 9, vots en

contra 31 i abstencions 4.
• Proposta 3: vots emesos 44, vots a favor 13, vots en contra

31 i abstencions 0. 
• Propostes 4, 5, 9, 12, 22, 28, 32 i 38: vots emesos 44, vots

a favor 14, vots en contra 28 i abstencions 2.
• Proposta 6: vots emesos 44, vots a favor 17, vots en contra

23 i abstencions 4.
• Propostes 7, 8, 13, 14, 20, 23, 30, 35, 37, 39 i 40: vots

emesos 44, vots a favor 16, vots en contra 28 i abstencions
0.

• Propostes 10 i 41: vots emesos 44, vots a favor 16, vots en
contra 26 i abstencions 2.

• Proposta 11: vots emesos 44, vots a favor 9, vots en contra
33 i abstencions 2.

• Proposta 15: vots emesos 44, vots a favor 13, vots en contra
28 i abstencions 3.

• Proposta 17: vots emesos 44, vots a favor 11, vots en contra
28 i abstencions 5.

• Propostes 18, 29 i 31: vots emesos 44, vots a favor 18, vots
en contra 26 i abstencions 0.

• Proposta 19: vots emesos 43, vots a favor 17, vots en contra
26 i abstencions 0.

• Proposta 21: vots emesos 43, vots a favor 18, vots en contra
25 i abstencions 0.

• Propostes 24 i 26: vots emesos 44, vots a favor 14, vots en
contra 30 i abstencions 0.

• Proposta 25: vots emesos 43, vots a favor 16, vots en contra
27 i abstencions 0.

• Propostes 27 i 36: vots emesos 44, vots a favor 12, vots en
contra 28 i abstencions 4.

• Propostes 33 i 34: vots emesos 44, vots a favor 15, vots en
contra 26 i abstencions 3.

• Proposta 42: vots emesos 44, vots a favor 21, vots en contra
22 i abstencions 1.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=26
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà la Proposta de resolució
RGE núm. 9718/22 22, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, derivades del Debat de política general del Govern
de les Illes Balears corresponent a l'any 2022, amb el resultat
següent: vots emesos 44, vots a favor 9, vots en contra 34 i
abstencions 1.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 9728/22 1, 2, 5, 10 a 13, 15 i 16, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, derivades del Debat de política
general del Govern de les Illes Balears corresponent a l'any
2022, amb el resultat següent: 
• Proposta 1: vots emesos 44, vots a favor 14, vots en contra

28 i abstencions 2.
• Propostes 2, 5 i 16: vots emesos 44, vots a favor 16, vots en

contra 28 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 44, vots a favor 7, vots en contra

28 i abstencions 9.
• Propostes 10, 11, 13 i 15: vots emesos 43, vots a favor 18,

vots en contra 25 i abstencions 0.
• Proposta 12: vots emesos 44, vots a favor 13, vots en contra

29 i abstencions 2.
• Proposta 18: vots emesos 44, vots a favor 5, vots en contra

30 i abstencions 9.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 9723/22 1 a 16, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, derivades del Debat de política general del Govern de
les Illes Balears corresponent a l'any 2022, amb el resultat
següent: 

• Propostes 1 i 6: vots emesos 44, vots a favor 5, vots en
contra 39 i abstencions 0.

• Proposta 2: vots emesos 46, vots a favor 14, vots en contra
30 i abstencions 0.

• Proposta 3: vots emesos 46, vots a favor 13, vots en contra
29 i abstencions 2.

• Proposta 4: vots emesos 42, vots a favor 3, vots en contra
29 i abstencions 10.

• Proposta 5: vots emesos 46, vots a favor 12, vots en contra
30 i abstencions 2.

• Proposta 7: vots emesos 44, vots a favor 5, vots en contra
30 i abstencions 9.

• Propostes 8 i 15: vots emesos 46, vots a favor 16, vots en
contra 28 i abstencions 0.

• Propostes 9 i 10: vots emesos 43, vots a favor 2, vots en
contra 40 i abstencions 2.

• Propostes 11, 13 i 16: vots emesos 46, vots a favor 14, vots
en contra 28 i abstencions 2.

• Proposta 12: vots emesos 44, vots a favor 3, vots en contra
39 i abstencions 2.

• Proposta 14: vots emesos 46, vots a favor 5, vots en contra
37 i abstencions 2.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 9719/22 1, 4 a 8, 10, 13 i 14, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, derivades del Debat de
política general del Govern de les Illes Balears corresponent a
l'any 2022, amb el resultat següent: 
• Proposta 1: vots emesos 44, vots a favor 17, vots en contra

24 i abstencions 3.
• Propostes 4, 5 i 14: vots emesos 44, vots a favor 16, vots en

contra 26 i abstencions 2.
• Proposta 6: vots emesos 44, vots a favor 16, vots en contra

28 i abstencions 0.
• Proposta 7: vots emesos 44, vots a favor 11, vots en contra

31 i abstencions 2.
• Proposta 8: vots emesos 44, vots a favor 2, vots en contra

31 i abstencions 11.
• Proposta 10: vots emesos 44, vots a favor 4, vots en contra

28 i abstencions 12.
• Proposta 13: vots emesos 44, vots a favor 13, vots en contra

31 i abstencions 0.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 11 d'octubre de 2022, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 9721/22 1, 4, 6, 7 i 9, del Grup Parlamentari Mixt
(Més per Menorca), derivades del Debat de política general del
Govern de les Illes Balears corresponent a l'any 2022, amb el
resultat següent: 
• Proposta 1: vots emesos 43, vots a favor 18, vots en contra

24 i abstencions 1.
• Propostes 4 i 6: vots emesos 44, vots a favor 9, vots en

contra 34 i abstencions 1.
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• Proposta 7: vots emesos 43, vots a favor 14, vots en contra
26 i abstencions 3.

• Proposta 9: vots emesos 43, vots a favor 14, vots en contra
25 i abstencions 5.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9280/22,
relativa a producte local a la Llei de turisme, amb l'esmena
RGE núm. 10629/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a arribar a un acord
en el si de la comissió bilateral plantejada per aclarir la
constitucionalitat de l’article 102bis de la Llei turística on
es respecti la mesura original consensuada entre els grups
parlamentaris, el Govern i els agents econòmics i socials del
sector i en particular l’obligatorietat d’un percentatge
mínim de producte local.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure els canvis legislatius necessaris perquè
les diferents administracions públiques puguin fer compres
preferentment de producte local sense problemes.

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2022
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2705/22, relativa a PERTE-Llengua, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Afers Econòmics i Transformació Digital a assumir la
pluralitat lingüística de l'Estat i incrementar la partida
pressupostària destinada en el PERTE "Nova Economia de
la Llengua" a les llengües oficials diferents del castellà de
manera més equitativa i proporcional. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Afers Econòmics i Transformació Digital a tractar totes
les llengües de l'Estat de manera igualitària i incloure-les en
tots els projectes prevists. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Afers Econòmics i Transformació Digital a coordinar els
projectes amb els governs autonòmics dels territoris amb
una llengua oficial diferent del castellà i a garantir la
representació adequada d'aquestes llengües en els òrgans de
gestió que es creen. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a detallar la totalitat de les quantitats rebudes per
l'Instituto Cervantes i redistribuir de manera justa i
proporcional els doblers destinats a les llengües oficials
diferents del castellà.

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3984/22, relativa a seus de la Universitat de les Illes Balears
a Menorca, Eivissa i Formentera, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de
les Illes Balears a dur a terme les diferents millores de les
seus universitàries del Campus a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera que comportin un increment en la
presencialitat de la docència en els graus que s'imparteixen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de
les Illes Balears a dur a terme les millores informàtiques
necessàries perquè les activitats complementàries que es
duguin a terme a la UIB de Mallorca, com ara cursos
específics, xerrades i altres, siguin accessibles als diferents
alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de
les Illes Balears a incrementar, en la mesura que sigui
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possible, el nombre d'optatives a les quals puguin accedir
els alumnes de les seus de Menorca, Eivissa i Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de
les Illes Balears a estudiar de manera fefaent la possibilitat
d'ubicar professorat permanent a cadascuna de les seus
universitàries, per així poder tenir una major relació entre
el professorat i l'alumne.

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 9841/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a producció i emissió d'un
programa de televisió de sàtira política.

B) RGE núm. 9826/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partides
dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB per a 2023.

C) RGE núm. 9837/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comicis de maig de 2023.

D) RGE núm. 9861/22, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat d'emissions a IB3 Ràdio.

E) RGE núm. 9862/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a premis de periodisme de
l'Associació de Periodistes de les Illes Balears.

F) RGE núm. 9864/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de la
graella durant els mesos estivals.

G) RGE núm. 9867/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització d'objectius d'IB3.

H) RGE núm. 9875/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IB3 Ràdio 2-
2.

I) RGE núm. 9868/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació del nou delegat d'IB3 a Menorca.

J) RGE núm. 9869/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió del Debat sobre l'acció política i de govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 2022.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre l'evolució del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (RGE núm. 5514/22).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2022, tengué lloc
la compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, qui, acompanyat de la secretària general, de la cap de
Gabinet, del director general de Fons Europeus, del director de 
l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions
Estratègiques, de l'assessora de Comunicació i de la
interlocutora parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director general del Servei de Salut

de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut, sobre el
seu programa de treball al front del seu departament (RGE
núm. 6062/22).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 d'octubre de 2022, tengué lloc la
compareixença del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears, qui, acompanyat de la directora de Gestió i
Pressuposts, de la directora d'Assistència Sanitària, de la
subdirectora d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències
Extrahospitalàries, de la subdirectora d'Humanització, Atenció
a l'Usuari i Formació, del cap de servei de Documentació
Clínica, de la secretària general i del cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats
subjectes a autorització ambiental integrada.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de
2022, es procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
indicat a l'enunciat.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença urgent del president del

Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de les Illes Balears,
relativa al compliment de l'obligació de l'article 7.4 de la
Llei de canvi climàtic (RGE núm. 5148/22).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, acordà per unanimitat,
recaptar la compareixença del president del Comitè d'Experts
de Canvi Climàtic de les Illes Balears, per tal de complir
l'obligació de l'article 7.4 de la Llei de canvi climàtic.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

davant la Comissió de control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 9859/22.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, va quedar
retirada la pregunta esmentada, del diputat Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a renúncia dels treballadors de Dalton Audiovisual Services,
SLU al reconeixement de dret de cessió il·legal, atès l'escrit
RGE núm. 10609/22.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 9863/22.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, va quedar
decaiguda la pregunta esmentada, del diputat Joan Mascaró i
Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts
en diferit.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11431/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà
(Menorca) (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.

Quines actuacions ha dut a terme la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears, com a entitat de l'administració
que supervisa l'autorització ambiental integrada de les
instal·lacions, després de ser informada de l'abocament de
residus carnis i de bestiar a la planta de Milà (Menorca)?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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B)
RGE núm. 11432/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà
(Menorca) (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.

Quines  mesures considera la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears que cal adoptar per evitar les irregularitats
detectades a la planta de Milà (Menorca) amb l'abocament de
residus carnis i de bestiar?

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

C)
RGE núm. 11433/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà
(Menorca) (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.

Exigirà explicacions la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears al Consorci de Residus i Energia de Menorca per
la gestió duita a terme davant l'abocament de residus carnis i de
bestiar a la planta de Milà?

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

D)
RGE núm. 11434/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocament de residus carnis i de bestiar a la planta de Milà
(Menorca) (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.

Considera encertada la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears la gestió que es fa actualment a Menorca per al
tractament i l'eliminació de residus carnis i de bestiar a la planta
de Milà?

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

E)
RGE núm. 11435/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca (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.

Ha calculat la Conselleria d'Agricultura quins són els costos
de producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca?

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

F)
RGE núm. 11436/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca (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.

Considera la Conselleria d'Agricultura que els preus que es
paguen als productors de llet a Menorca i Mallorca cobreixen
els costos de producció?

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

G)
RGE núm. 11437/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca (3).

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

Considera la Conselleria d'Agricultura que es compleix la
Llei de la cadena alimentària a Balears amb la producció de llet
a Menorca i Mallorca?

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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H)
RGE núm. 11438/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca (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.

Té intenció la Conselleria d'Agricultura l'aplicació i el
compliment de la Llei de la cadena alimentària pel que fa a la
producció de llet a Menorca i Mallorca?

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

I)
RGE núm. 11439/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció de llet a les explotacions ramaderes de Menorca
i Mallorca (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.

Considera la Conselleria d'Agricultura que els pagesos i
ramaders de Balears poden produir i competir actualment en
igualtat de condicions que els de la península?

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

J)
RGE núm. 11440/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del sector ramader.

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.

Comparteix la Conselleria d'Agricultura les declaracions del
nou president de l'Associació Frisona Balear, Jaume Moll Florit
(22 d'octubre de 2022) quan afirma que "la ramaderia serà
insostenible si prest no hi ha una solució"?

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

K)
RGE núm. 11441/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concreció de mesures i aplicació del REB per salvar el
sector agrícola ramader.

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.

Quina resposta dona la Conselleria d'Agricultura a
l'Associació Frisona Balear quan reclama concretar les mesures
i l'aplicació del REB per salvar el sector agrícola ramader?

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

L)
RGE núm. 11442/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques del Govern en relació amb el sector primari (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.

La consellera d'Agricultura, Pesca  i Alimentació del
Govern de les Illes Balears afirmà el passat 16 de juliol, en un
"sopar a la fresca" organitzat per Podem Palma, que "gràcies a
les nostres polítiques el sector primari ha augmentat més del
doble el seu pes a la nostra economia des de 2019". En quines
dades i quins resultats fonamenta aquesta afirmació?

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

M)
RGE núm. 11443/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques del Govern en relació amb el sector primari (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.

Quina ha estat l'evolució del sector primari en el PIB de
Balears durant els anys 2019, 2020 i 2021? (Amb aportació de
dades de cadascun dels anys).

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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N)
RGE núm. 11444/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques del Govern en relació amb el sector primari (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.

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears per a
l'evolució del PIB del sector primari durant 2022 i 2023?

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

O)
RGE núm. 11445/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques del Govern en relació amb el sector primari (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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'evolució del PIB del sector primari des de 2015 fins a
l'actualitat a les Illes Balears?

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

P)
RGE núm. 11446/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de construcció de quatre nous punts d'amarrament
(ducs d'alba) al port de Son Blanc, de 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.

El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears va
adjudicar, el passat mes de juny, les obres de construcció de
quatre nous punts d'amarrament (ducs d'alba) al port de Son
Blanc, de Ciutadella, a Ferrovial Construcción, SA. Quin és el
calendari d'execució d'aquestes obres?

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

Q)
RGE núm. 11447/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de construcció de quatre nous punts d'amarrament
(ducs d'alba) al port de Son Blanc, de 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.

Quan entraran en servei els nous punts d'amarrament (ducs
d'alba) que Ports de les Illes Balears ha previst construir al port
de Son Blanc, de Ciutadella?

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

R)
RGE núm. 11448/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de construcció de quatre nous punts d'amarrament
(ducs d'alba) al port de Son Blanc, de 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.

Amb l'entrada en servei dels nous punts d'amarrament (ducs
d'alba) es donarà resposta i compliment a les mesures de
seguretat reclamades per Capitania Marítima per a
l'amarrament de vaixells de major eslora al port de Son Blanc,
de Ciutadella?

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

S)
RGE núm. 11449/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de construcció de quatre nous punts d'amarrament
(ducs d'alba) al port de Son Blanc, de 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.

Considera el Govern de les Illes Balears que amb la
construcció dels nous punts d'amarrament (ducs d'alba)
recupera el disseny inicial del port de Son Blanc, de Ciutadella)

Palma, a 26 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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T)
RGE núm. 11450/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de la PAC corresponents a 2022 (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.

Set comunitats han començat a pagar l'avançament de les
ajudes de la PAC corresponents a 2022. Quan ha previst la
Conselleria d'Agricultura que començarà a pagar aquestes
ajudes als pagesos i ramaders de Balears?

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

U)
RGE núm. 11451/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de la PAC corresponents a 2022 (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.

Set comunitats han començat a pagar l'avançament de les
ajudes de la PAC corresponents a 2022. Ja ha demanat la
Conselleria d'Agricultura al FEGA les quantitats per pagar
aquests avançaments als pagesos i ramaders de Balears?

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

V)
RGE núm. 11452/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de la PAC corresponents a 2022 (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.

Set comunitats han començat a pagar l'avançament de les
ajudes de la PAC corresponents a 2022. Quina quantitat ha
previst destinar la Conselleria d'Agricultura a pagar aquests
avançaments de la PAC de 2022?

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

W)
RGE núm. 11453/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de la PAC corresponents a 2022 (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.

Set comunitats han començat a pagar l'avançament de les
ajudes de la PAC corresponents a 2022. Quines són les
previsions i els criteris de la Conselleria d'Agricultura per a
l'aplicació a Balears de les noves normes de la PAC, que entren
en vigor el gener de 2023, concretament pel que fa referència
als ecoesquemes?

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

X)
RGE núm. 11454/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per flexibilitzar a Balears les exigències que
imposen els nous ecoesquemes als pagesos i ramaders.

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

Té intenció la Conselleria d'Agricultura d'aprovar mesures
per flexibilitzar a Balears les exigències que imposen els nous
ecoesquemes als pagesos i ramaders? En cas afirmatiu,
especificau quines són aquestes mesures i els criteris de
flexibilització de les noves normes de la PAC 2023-2027 a
Balears.

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

Y)
RGE núm. 11504/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius que
justifiquen la reducció de la superfície de la reserva marina
de l'illa de l'Aire.

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.

Recentment s'ha aprovat el Decret 38/2022, de 5 de
setembre, que modifica el Decret 26/2019, de la reserva marina
de l'illa de l'Aire. Quins motius justifiquen la reducció de la
superfície de la reserva marina de l'illa de l'Aire? Aquesta
pregunta es fa sense perjudici de la sol·licitud de documentació
que ja s'ha formulat al respecte.
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Palma, a 28 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 11526/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'habitatges turístics que abonen
l'impost de turisme sostenible.

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

Segons les dades de la Conselleria d'Hisenda, a l'impost de
turisme sostenible quants d'habitatges d'estada turística o
habitatges turístics abonen l'impost? Quantes places suposen
aquests habitatges? Doni'ns també aquestes dades per illes.

Palma, a 31 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 11529/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunió de la Comissió d'impuls sostenible (CITS) de dia 28
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.

Quines persones integraren la reunió de la Comissió
d'impuls sostenible (CITS) de dia 28 d'octubre de 2022? Se
sol·licita informació completa i detallada en relació amb les
persones que integraren la reunió de la Comissió d'impuls
sostenible (CITS) de dia 28 d'octubre de 2022.

Palma, a 31 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

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 3 de novembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11525/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a actualització dels mòduls i recursos aplicables a
l'escola concertada als PGCAIB per a 2023.

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, al recent projecte de pressuposts del
Govern s'inclou una actualització mínimament justa dels
mòduls i recursos aplicables a l'escola concertada?

Palma, a 31 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 11527/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
utilització de l'ecotaxa per finançar els anuncis electorals de
la Sra. Armengol.

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

Sra. Armengol, creu adequat utilitzar els doblers de turistes
i visitants que es recapta a través de l'ecotaxa per finançar els
seus anuncis electorals?

Palma, a 31 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 11530/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions laborals atractives per als sanitaris de les Illes
Balears.

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

Considera la consellera de Salut que ofereix condicions
laborals atractives per als sanitaris de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'octubre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí
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D)
RGE núm. 11531/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució de fons ITS.

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

Com valora el Govern la distribució dels fons de l'impost de
turisme sostenible?

Palma, a 31 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de  novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

E)
RGE núm. 11616/22, 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 3 de novembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 11617/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a conservació i manteniment de
torrents a la zona de Llevant.

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, quin ha estat el programa de conservació i de
manteniment de torrents enguany a la zona de Llevant?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 11619/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
d'equipaments de l'Administració de l'Estat a l'illa de
Menorca.

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

Preocupa a aquest govern l'estat de manteniment i
conservació d'equipaments que, malgrat que no es trobin sota
la seva directa responsabilitat competencial, presten serveis
bàsics a la nostra població, con la comissaria de la Policia
Nacional de Maó o els jutjats de Ciutadella?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

H)
RGE núm. 11622/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pressuposts 2023 i millora de la vida dels
ciutadans de les Illes Balears.

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

Sra. Sánchez, en què millorarà la vida dels ciutadans de
Balears després de l'aprovació dels pressuposts autonòmics més
alts de la història?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 11623/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a seguretat a l'estació intermodal.

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. Marí, continua considerant que l'estació intermodal és
segura per als usuaris?
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Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

J)
RGE núm. 11624/22, 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Sánchez, contempla 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 3 de novembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

K)
RGE núm. 11625/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que hi ha
actualment 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.

Quina valoració fa el conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre la situació
dels diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que hi
ha actualment a les Illes Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 11626/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
de la gestió de la sanitat pública 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. Consellera de Salut, quines mesures té previstes per
millorar la gestió de la sanitat pública a les Illes Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 11627/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció del nombre de propietats en relació amb el
concepte de gran tenidors.

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.

Es planteja el Govern reduir el nombre de propietats
relacionades amb el concepte de gran tenidor?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 11628/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia d'una formació professional adequada.

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.

Considera el Govern que es pot garantir una formació
professional adequada, sobretot dels estudis d'FP tècnics?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 11629/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cobertura vacunal 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.

Com valora la consellera de Salut la cobertura vacunal a les
Illes Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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P)
RGE núm. 11630/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió
del projecte Menorca Smart Green Island dels fons Next
Generation.

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 l'exclusió del projecte per impulsar
la mobilitat elèctrica (Menorca Smart Green Island) dels fons
Next Generation?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Q)
RGE núm. 11631/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat i
acabats dels habitatges HPO.

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, se sent satisfet per la
qualitat i els acabats dels habitatges HPO?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 11632/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de mobilitat del Consell de Mallorca.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina valoració fa de
la política de mobilitat del Consell de Mallorca?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 11633/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de transició
energètica i canvi climàtic de les Illes Balears.

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

Sr. Yllanes, en quin estat es troba el Pla de transició
energètica i canvi climàtic de les Illes Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 11634/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
emancipació dels joves.

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

Sra. Consellera, creu vostè que amb les mesures presentades
pel Govern es garanteix l'emancipació dels joves?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 11635/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de les
obres d'adequació de les instal·lacions sanitàries de
Formentera.

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

Sra. Gómez, en quin estat es troben les obres d'adequació de
les instal·lacions sanitàries de Formentera, com la base del 061
i la nova zona d'hemodiàlisi?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual
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V)
RGE núm. 11636/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de
l'endarreriment del centre de formació professional de
Ciutadella.

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

Quins són els motius perquè s'hagi endarrerit de nou el
centre de formació professional de Ciutadella?

Palma, a 3 de novembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11456/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig als pressuposts generals de  l'Estat per a
l'exercici 2023 (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: Atesa la imminent
tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat
per a 2023 en el Congrés dels Diputats es fa necessari i urgent
que la cambra es pronunciï al respecte traslladant al Congrés
dels Diputats el que es proposa mitjançant aquesta iniciativa, a
fi que pugui ser incorporat, si n'és el cas, al Projecte de llei de
pressuposts generals de l'Estat en el transcurs de la seva
tramitació.

El passat dia 4 d’octubre el Consell de Ministres aprovà el
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici 2023, que a l’actualitat es troba en tramitació al
Congrés dels Diputats.

Es tracta d’un projecte de llei que no respon en absolut a les
necessitats dels ciutadans del conjunt d’Espanya, en la mesura
que suposa una expansió desmesurada de la despesa pública i
un dèficit públic que carrega sobre les generacions futures un

deute públic pràcticament insostenible, si tenim en compte que
als darrers anys el deute ja s’ha disparat.

A més, aquests pressupostos no aborden el principal
problema que tenim a dia d’avui els espanyols, com és
l’impacte que té la crisi de preus i energètica sobre els
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes. En aquest sentit resulta
inacceptable que els pressuposts no incloguin una rebaixa
contundent d’impostos per a les rendes mitjanes i baixes, que
sofreixen enormes pèrdues de poder adquisitiu per la crisi
inflacionària, i no veuen compensades, almenys parcialment,
aquestes pèrdues amb rebaixes de l’IRPF o reduccions dels
tipus d’IVA per als productes bàsics com són els alimentaris.

Però si perjudicials són els pressupost de l’Estat de 2023
per al conjunt d’Espanya, més perjudicials són encara per als
ciutadans de les Illes Balears.

En primer lloc, es preveu una inversió directa a les Illes
Balears per import de 186,29 milions d’euros, que representa
un 1,4% del total i 152 euros per habitant, una xifra
inacceptable en la mesura que és molt inferior a la mitjana del
conjunt de l’Estat, que se situa en els 283 euros per habitant.
Fins i tot afegint els 110 milions d’euros del Factor d’insularitat
la mitjana per a Balears ascendiria fins als 258 euros per
habitant, inferiors a la mitjana del conjunt de l’Estat (283
euros/habitant) i molt inferior a la mitjana del conjunt de l’Estat
si afegim també les transferències de capital (assimilables al
Factor d’insularitat) que reben la resta de comunitats
autònomes i que ascendeix fins els 328 euros per habitant.

En segon lloc, resulta inacceptable que el Règim Fiscal de
les Illes Balears que s’inclou a l’articulat dels pressuposts de
l’Estat tingui data de caducitat al 2028, donat que és obvi que
les Illes Balears seguiran sent illes el 2029 i següents i, per tant,
tindran les mateixes necessitats de compensació dels costos
d’insularitat a futur. A més, ni el Sistema de finançament de les
comunitats autònomes, ni la quota basca, ni l’aportació
navarresa, ni, per descomptat, el Règim Fiscal de Canàries
tenen data de caducitat i, per tant, el Règim Fiscal de Balears
seria l’únic de tot Espanya que seria temporal i no indefinit,
com és del tot desitjable.

En tercer lloc, els pressuposts de l’Estat per a 2023 no
inclouen ni un euro per als convenis de carreteres amb els
consells insulars, la qual cosa impossibilita que els consells,
que són els que tenen les competències en matèria de
carreteres, puguin executar unes inversions que són
absolutament imprescindibles per millorar la seguretat de la
nostra xarxa viària.

Finalment, els pressupost de l’Estat per a 2023 no inclouen
l’increment del plus d’insularitat dels funcionaris de l’Estat i,
per tant, cronifica un greu problema de falta de personal, per
exemple en els cossos i forces de seguretat de l’Estat, que
afecta directament la qualitat dels serveis públics a les Illes
Balears.

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

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els pressuposts
generals de l’Estat per a 2023 són perjudicials per als ciutadans
de les Illes Balears, en la mesura que no responen a les
necessitats dels ciutadans, incrementen desmesuradament la
despesa pública, el dèficit i el deute, i no contemplen una
rebaixa fiscal per als ciutadans amb rendes mitjanes i baixes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
donar suport a les esmenes parcials als pressuposts generals de
l’Estat per a 2023 que incrementin les inversions de l’Estat a
les Illes Balears, amb la finalitat d’arribar com a mínim a la
mitjana del conjunt d’Espanya.

3. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
donar suport a les esmenes parcials als pressuposts generals de
l’Estat per a 2023 que transformin el Règim Fiscal de les Illes
Balears en un règim de duració indefinida i permanent a futur.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
donar suport a les esmenes parcials als pressuposts generals de
l’Estat per a 2023 que dotin els convenis de carreteres amb els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
donar suport a les esmenes parcials als pressuposts generals de
l’Estat per a 2023 que dotin les indemnitzacions per residència
del personal en actiu del sector públic estatal destinat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, procedint a la
modificació de les quanties a fi de adaptar-les a la realitat
actual mitjançant la dotació pressupostària corresponent que,
com a mínim, haurà de ser de 18 milions d'euros addicionals
per a l'exercici 2023 als ja previstos a la Llei de pressupostos
generals de l'Estat. Procedint-se a l'actualització posterior
d'acord amb allò que cada any estableixin els pressupostos
generals de l'Estat.

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2022, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11381/22, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a igualtat
en les manifestacions artístiques, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

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

Els drets culturals "són part essencial de la dignitat humana;
per aquest motiu, formen part integrant dels drets humans i han
de ser interpretats segons els principis d'universalitat,
indivisibilitat i interdependència"; així ho afirma la Declaració
de Friburg sobre els Drets culturals (2007). No obstant això,
quan parlem del desplegament d'aquests drets en l'accés, la
participació i la contribució, les dones ho tenen més difícil.

En l'Estudi sobre desigualtat de gènere en el sistema de l'art
a Espanya, editat per la historiadora de l'art Marta Pérez
Ibáñez, assenyala que les dones ocupen el 27% dels catàlegs de
les galeries, que el preu de les obres d'elles és menor i que es
tendeix més a comprar obra d'art produïda per homes per
considerar-la més rendible que la de les dones. Si bé és cert que
la invisibilització de l'aportació de les dones no es dona només
en l'art pictòric, sinó també en tots els àmbits de la societat i les
arts, és important incidir-hi per tal d'assegurar un
desenvolupament artístic igualitari.

En la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, en el seu article 26 fa referència a la
necessària igualtat en l'àmbit de la creació i producció artística
i intel·lectual. En el seu apartat primer determina un mandat a
les administracions públiques: "Les autoritats públiques, en
l'àmbit de les seves competències, vetllaran per fer efectiu el
principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes
en tot el concernent a la creació i producció artística i
intel·lectual i a la difusió d'aquesta".

Per corregir la desigualtat en les manifestacions artístiques
les administracions han d'impulsar mesures que potenciïn la
creació de les dones amb perspectiva de gènere, i impulsar una
programació paritària. L'objectiu ha de ser el de promoure els
drets culturals de les dones com a eix transversal d'igualtat en
compliment de la Llei d'igualtat de 2007.

Una cosa similar s'ha fet en altres punts del país com
Barcelona, que es va desenvolupar el Pla per a la Justícia de
Gènere (2016-2020) amb la finalitat d'eliminar les desigualtats
de gènere a la ciutat. En aquest cas, creiem important que es
dugui a terme un informe sobre la programació cultural de les
Illes Balears amb l'objectiu de diagnosticar l'accés de les dones
a la cultura des d'una perspectiva de gènere.

A més, veiem necessari que, una vegada recopilada la
informació i en compliment efectiu de la Llei d'igualtat de
2007, es procedeixi a "adoptar iniciatives destinades a afavorir
la promoció específica de les dones en la cultura i a combatre
la seva discriminació estructural i/o difusa".

El 2018 s'aprova el Pla de Cultura, que recull la posada en
marxa d'un Observatori de la Cultura a les Illes Balears. Aquest
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servirà per conèixer en profunditat la realitat del sector i
planificar accions per millorar l'oferta cultural balear. Aquest
observatori té com a propòsit recollir, analitzar i generar
informació que serveixi per avaluar els sectors de la cultura des
de diversos vessants.

Des de la Conselleria de Cultura han mantingut el
compromís de posar en marxa la creació i l'adjudicació de la
gestió de l'Observatori.

Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a:

1. Posar en funcionament com més aviat millor l'Observatori de
la Cultura de les Illes Balears.

2. Assignar a l'Observatori l'elaboració d'un informe sobre la
igualtat homes/dones en totes les manifestacions culturals que
es duguin a terme en les Illes Balears. L'estudi ha d'examinar
tant les estructures organitzatives com la programació cultural.

3. En cas que el diagnòstic detecti un menyscapte dels drets
culturals de les dones en la seva triple dimensió d'accés,
participació i contribució, elaborar una planificació estratègica
que corregeixi la disparitat mitjançant plans d'acció específics
per a cada institució, museu, centre patrimonial, festival o una
altra manifestació cultural, amb l'objectiu d'incorporar la paritat
i la perspectiva de gènere en el seu normal funcionament.

4. L'Observatori ha de comptar amb funcions de participació i
consultives per part dels representants del Govern de les Illes
Balears, els consells insulars, la FELIB, la Universitat de les
Illes Balears i aquells agents sectorials que es considerin
pertinents.

Palma, a 24 d'octubre de 2022
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Carles Bona i Casas
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa

B)
RGE núm. 11467/22, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, relativa a Aurora Picornell,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Una de les fites importants referent a la recuperació de la
memòria democràtica a les Illes Balears va ser l'aprovació de
la Llei 10/2016 de les Illes Balears, més coneguda com la Llei
de fosses, aprovada per unanimitat pel Parlament amb la
reivindicació i el consens de la societat civil i la comunitat
científica del nostre país.

Gràcies a aquesta llei, i amb l'avinentesa d'un govern
progressista a Illes Balears, amb l'inestimable ajuda del
moviment memorialista sense excepció, de les famílies i dels
professionals que es dediquen a la recuperació de la memòria
democràtica s'han pogut obrir les fosses repartides arreu de les
nostres illes durant aquests anys, així com recuperar i
identificar moltes de les persones assassinades per la barbàrie
franquista.

La darrera de les víctimes identificada ha estat la coneguda
dirigent comunista Aurora Picornell, assassinada el 5 de gener
de 1937.

Totes les víctimes del franquisme mereixen un especial
reconeixement i que lluitem per fer justícia i reparació. Aurora
Picornell, pel seu treball, força i carisma, esdevingué un símbol
de la lluita antifranquista.

L'any 2017, quan es van complir 80 anys del seu assassinat,
va ser nomenada per unanimitat Filla Predilecta de l'illa de
Mallorca.

Justícia social, feminisme, laïcisme, drets laborals,
republicanisme. Aurora Picornell fou present a totes les lluites
del moment que li va tocar viure. Tant ella com les seves
companyes, les roges del Molinar Catalina Flaquer, Antònia
Pasqual i Maria Pasqual, com part de la seva família varen ser
torturades, violades, assassinades i tirades a una fossa de la
forma més cruel que pot patir una persona.

Després de més de 85 anys dels fets, hem trobat Aurora
Picornell a la fossa del cementeri de Son Coletes, Manacor.

Ara podrà tornar a casa i descansar en pau.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears:

1. Celebra la troballa al cementeri de Son Coletes del cos de la
política comunista, sindicalista i feminista Aurora Picornell,
assassinada pel franquisme l'any 1937.

2. Tal com recull la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, declara el
règim franquista il·legal.

3. Condemna els crims comesos durant la Guerra Civil i el
règim franquista.

4. Reitera el seu suport a les entitats i els col·lectius que fan
feina per recuperar la memòria democràtica, una tasca basada
en els principis de veritat, justícia i reparació.



10066 BOPIB núm. 179 - 4 de novembre de 2022

5. Participarà, en coordinació amb la família, la resta
d'institucions i organitzacions memorialistes, en els actes
d'homenatge en la seva memòria.

Palma, a 27 d'octubre de 2022
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Josep Melià i Ques
Patrícia Font i Marbán
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Josep Ferrà i Terrassa
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 11514/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Balears, relativa a l'adopció de mesures destinades
a la protecció del patrimoni històric afectat per l'aprovació
de la Llei de memòria democràtica, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica,
s'inspira en premisses d'absoluta falsedat i suposa un greu atac
a la convivència pacífica entre espanyols, però és també un risc
per a una part del patrimoni històric, artístic i cultural
d'Espanya. Aquesta amenaça es concreta en l'article 35 de la
seva part dispositiva.

En aquest sentit, el referit article 35 disposa l'obligatòria
retirada o eliminació de les «edificacions, construccions, escuts,
insígnies, plaques i qualssevol altres elements o objectes
adossats ??a edificis públics o situats en la via pública» que
siguin «contraris a la memòria democràtica» (ap. 1), tal com
aquest concepte es defineix a l'article 1.1 de la iniciativa. En tot
cas, es reputen contràries a tal memòria les referències
realitzades en topònims, en la llista de carrers o en les
denominacions de centres públics, de la revolta militar i de la
dictadura, dels seus dirigents, participants en el sistema
repressiu o de les organitzacions que van sustentar la dictadura,
i les unitats civils o militars de col·laboració entre el règim
franquista i les potències de l'eix durant la Segona Guerra
Mundial» (ap. 2).

A tal fi, les administracions públiques, en l'exercici de les
seves competències i àmbit territorial, "adoptaran les mesures
oportunes per a la retirada d'aquests elements" (ap. 3). En
particular, «quan els elements contraris a la memòria
democràtica estiguin situats o col·locats en edificis de caràcter
públic, les institucions o persones jurídiques titulars d'aquests
seran responsables de la seva retirada o eliminació. (…) A
aquest efecte, no podran mostrar-se en llocs representatius i, en
particular, despatxos o altres estances d'alts càrrecs, espais
comuns d'ús, ni en àrees d'accés al públic» (ap. 4).

L'obligació de retirar o eliminar els referits elements no sols
assoleix els situats en edificis de caràcter públic, també els que
«estenen ubicats a edificis de caràcter privat o religiós, però
amb projecció a un espai o ús públic», essent en aquest cas «les
persones o institucions titulars o propietàries dels mateixos»
(ap. 5) les que hagin de retirar-los o eliminar-los. Tot això, sota
sanció econòmica per la comissió d'una infracció administrativa
“molt greu” prevista en la mateixa llei.

El precepte citat afegeix que la retirada o l'eliminació dels
elements «(…) no serà aplicable quan les mencions siguin
d'estricte record privat, sense exaltació dels enfrontats, o quan
concorrin raons artístiques o arquitectòniques protegides per la
llei», concorrent tals raons artístiques o arquitectòniques « quan
es tracti d'elements amb singular valor artístic que formen part
d'un bé integrant del patrimoni històric espanyol. Únicament es
considerarà que concorren raons arquitectòniques quan
l'element sigui fonamental per a l'estructura de l'immoble, de tal
manera que la seva retirada pogués posar en perill l'estabilitat
de l'immoble o qualsevol altre aspecte relatiu a la seva
adequada conservació (…)».

Sobre aquest mateix particular, l'article 36 de la llei ordena
a l'Administració General de l'Estat confeccionar un “catàleg de
símbols i elements contraris a la memòria democràtica”, al qual
es poden incorporar tots aquells “que se sol·licitin per les
víctimes, els seus familiars o les entitats memorialistes, en
defensa del seu dret a l'honor i la dignitat, o resulten d'estudis 
i treballs de recerca ”. Finalment, l'article 37 regula una mena
de “procediment de retirada o eliminació d'elements contraris
a la memòria democràtica ”.

Es tracta, per tant, d'una llei amb perniciosa influència en el
patrimoni històric del nostre país.

La superació dels vells fantasmes de divisió entre espanyols
i les seqüeles d'una tràgica Guerra Civil va exigir molts
sacrificis i renúncies, molta generositat i respecte mutu, i
l'aposta decidida per la reconciliació i la concòrdia, traduïts en
la cerca dels més amplis consensos i en l'absoluta primacia del
bé comú i de l'interès general.

Com s'ha esmentat, la Llei de memòria democràtica, igual
que tot el cos legislatiu en matèria de “memòria històrica”, està
inspirada en premisses de rancor, de repressió i de revengisme,
i es fonamenta en afirmacions absolutament falses.

Entre aquestes falsedats no és menor que s'identifiqui la
democràcia i la defensa dels drets humans amb un sol bàndol
de la Guerra Civil de 1936-39, o que s'atribueixi a un sol
bàndol, en exclusiva, la perpetració de crims o la pròpia
responsabilitat de la contesa. Aquestes, juntament amb altres
manipulacions, configuren la coartada, igualment falsa, de la
llei, que és respectar i honrar la memòria de les víctimes.

Amb aquesta falsa coartada s'arriba al veritable propòsit de
la llei, que és convertir la memòria (per definició,
necessàriament parcial) dels partits que sustenten l'actual
govern en política oficial de l'Estat. Aquesta “memòria”, oficial
i col·lectiva, pretén ser coercitivament aplicada a tota la
societat i imposada per mitjà tant de sancions administratives
de quantia desproporcionada com de la proscripció social dels
qui no l'assumeixin.
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I és que alguna cosa és que una conjuntural majoria
parlamentària es proposi l'aplicació dels seus programes
polítics a través de l'aprovació de lleis que reflecteixen el
contingut d'aquests; però una altra molt diferent és el
mecanisme, incontrovertiblement totalitari, d'imposar una
memòria ideològica absolutament parcial a tota la societat a
través de la llei. No de bades aquesta llei persegueix, entre
altres coses, condicionar tot l'espai públic i molts espais privats,
i amb aquesta finalitat s'ha proposat expressament erradicar
qualsevol record d'un dels bàndols de la Guerra Civil, dels seus
ideals, dels seus combatents, de les seves figures històriques i
de les víctimes que van creure en els principis que defensaven,
cancel·lant tots aquells que no comparteixin totalment aquesta
visió oficial.

Amb això, els partits de l'actual majoria política es
proposen la implacable extinció de la memòria d'una part
essencial de la història d'Espanya del segle XX. Per a tal
propòsit no dubten a profanar restes mortals, a imposar
desproporcionades sancions per via administrativa en matèries
directament relacionades amb limitacions de drets fonamentals,
o a, tornant a l'objecte d'aquesta iniciativa, aniquilar
edificacions, construccions o altres elements de la via pública
que transmeten records d'aquest passat. Tot això, a més, estarà
secundat per un teixit associatiu plenament afí als partits del
Govern, i abundantment subvencionat amb diners recaptats de
tots els espanyols.

L'art. _ titularitat. La llei penal sancionarà als atemptats
contra aquest patrimoni».

Fruit d'aquest mandat, la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol (“LPHE”) recalca, en la seva
exposició de motius, la necessitat de conservar el patrimoni
històric espanyol, que qualifica com «el principal testimoniatge
de la contribució històrica dels espanyols a la civilització
universal i de la seva capacitat creativa contemporània. La
protecció i l'enriquiment  dels béns que l'integren constitueixen
obligacions fonamentals que vinculen tots els poders públics,
segons el mandat que a aquests dirigeix l'article 46 de la norma
constitucional». La norma té per objecte, d'aquesta manera, «la
protecció i l'enriquiment  dels béns que l'integren», ja que tals
accions «constitueixen obligacions fonamentals que vinculen
tots els poders públics, segons el mandat que a aquests dirigeix
l'article 46 de la norma constitucional». La LPHE va ser
desenvolupada pel Reial decret  111/1986, de 10 de gener, de
desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol.

D'acord amb l'article 1r.2 LPHE, integren el patrimoni
històric espanyol tots aquells béns que tinguin vinculació amb
la història d'Espanya, això és, els immobles i objectes mobles
d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic,
etnogràfic, científic o tècnic. També en formen part el
patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i les zones
arqueològiques, així com els llocs naturals, jardins i parcs, que
tinguin valor artístic, històric o antropològic. Així mateix
formen part del patrimoni històric espanyol els béns que
integren el patrimoni cultural immaterial, de conformitat amb
el que estableixi la seva legislació especial».

Com es va assenyalar anteriorment, l'Administració General
de l'Estat és garant de la protecció d'aquests béns de
conformitat amb l'article 2.1 ibidem, que concreta les

obligacions constitucionals en dir que «són deures i atribucions
essencials de l'Administració de l'Estat (…) conservació del
patrimoni històric espanyol, així com promoure'n l'enriquiment 
i fomentar i tutelar l'accés de tots els ciutadans als béns que s'hi
comprenen», a més de «protegir aquests béns enfront de
l'exportació il·lícita i l'espoliació».

A aquest efecte, sobre aquests béns la LPHE estableix tres
nivells de protecció en funció de la seva singular rellevància:

1. El patrimoni històric, com a grau mínim de protecció (article
1 LPHE, supra);

2. l'Inventari General de Béns Mobles, com a nivell superior de
protecció, en el qual es troben els béns que posseeixen un
notable valor històric, arqueològic, científic, artístic, tècnic o
cultural, i sempre que no hagin estat declarats d'interès  cultural
(article 26 LPHE); i

3. els BIC, que gaudeixen del grau màxim de protecció per a
béns mobles i immobles dispensat per la LPHE i s'inclouen en
el Registre General de Béns d'Interès Cultural, elaborat pel
ministeri en col·laboració amb les autoritats corresponent.

En aquest sentit, l'article 14 LPHE classifica els béns
immobles en monuments, jardins, conjunts i llocs històrics, així
com zones arqueològiques, tots ells com a béns d'interès
cultural. Per part seva, són béns mobles integrants del
patrimoni històric espanyol aquells que hagin estat declarats
BIC o bé els que constin a l'Inventari general de Béns Mobles
del Patrimoni Històric Espanyol o en els corresponent
inventaris creats en les diferents regions.

Finalment, el text de l'article 9 LPHE, que disposa que
"gaudiran de singular protecció i tutela els béns integrants del
patrimoni històric espanyol declarats d'interès cultural", suposa
que no s'exclouen de protecció altres béns integrants del
patrimoni històric espanyol pel fet que no siguin BIC. És a dir,
que la majoria dels béns que podran estar eventualment afectats
per l'article 35 de la Llei de memòria històrica es troben ja
protegits per una altra norma de l'ordenament jurídic, com és la
LPHE.

L'article 6 ibidem estableix que seran organismes
competents per a l'execució de la LPHE:

a) Els que en cada comunitat autònoma tinguin al seu càrrec
la protecció del patrimoni històric.

1.b) Els de l'Administració de l'Estat, quan així s'indiqui de
manera expressa o resulti necessària la seva intervenció per
a la defensa enfront de l'exportació il·lícita i l'espoliació 
dels béns que integren el patrimoni històric espanyol.
Aquests organismes seran també els competents respecte
dels béns integrants del patrimoni històric espanyol adscrits
a serveis públics gestionats per l'Administració  de l'Estat o
que formin part del patrimoni nacional”.

Aquest marc constitucional i legal va conduir al repartiment
de les competències en matèria de patrimoni històric, artístic i
cultural entre l'Administració General de l'Estat i les de les
diferents regions, sense perjudici que existeixin també
competències de les corporacions locals sobre aquest
particular, sempre en el marc de les lleis nacionals i regionals.
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D'aquesta manera, s'han anat dictant normes per regular la
transferència a les regions de les funcions necessàries per a
l'exercici d'aquestes facultats, d'acord amb els seus respectius
estatuts d'autonomia. Així, entre altres, el Reial decret
3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis
de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria de cultura.

Aquestes normes han contingut tradicionalment una
clàusula de salvaguarda de les competències de l'Estat, a tenor
del qual aquest es reservava la facultat de: «Actuar
subsidiàriament, aplicant la legislació estatal en matèria de
patrimoni historicoartístic, biblioteques, arxius, museus i tresor
documental i bibliogràfic, en compliment del que es disposa a
l'article 149.1 punt 28, i a  l'article 149.2, de la Constitució,
quan la comunitat autònoma no exerciti les seves competències
en aquest ordre. A tal fi, podrà requerir-se, per mitjà del
Delegat del Govern, als òrgans competents de la comunitat
autònoma perquè actuïn en l'exercici de les seves competències.
Si la resolució sol·licitada en el requeriment no fos adoptada
per la comunitat autònoma en el termini d'un mes,
l'Administració de l'Estat actuarà conforme s'ha assenyalat,
esgotant-se la seva activitat en l'adopció de les mesures
sol·licitades en el requeriment, i en la resolució, si escau, dels
recursos administratius corresponent».

En definitiva, la Llei de memòria democràtica arrasa amb
el règim vigent en matèria de protecció del patrimoni històric,
la qual cosa fa necessari reaccionar impulsant totes les
iniciatives que l'ordenament jurídic posi a la nostra disposició
per preservar en la mesura que sigui possible els elements del
patrimoni que són testimoniatge de la nostra història.

El patrimoni històric espanyol, element de la nostra identitat
cultural, és una riquesa col·lectiva que conté les expressions
més dignes d'estima en l'aportació històrica dels espanyols a la
cultura universal. El patrimoni cultural és un dels
testimoniatges fonamentals de la trajectòria històrica i
d'identitat d'una nació. Els béns que l'integren constitueixen una
herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors
condicions a les generacions futures.

Una de les obligacions fonamentals que tenen els poders
públics és la protecció, la conservació, l'acreixement, la recerca
i la difusió del coneixement del patrimoni cultural, material i
espiritual, i com que tota nació té un dret a l'existència, i a la
seva pròpia cultura, mitjançant la qual un poble expressa i
promou la seva sobirania espiritual, en el moment present, a fi
de protegir el nostre patrimoni històric, han de ser utilitzats tots
els instruments jurídics a l'abast dels poders públics, inclosos
aquells dels quals disposen en l'actualitat les comunitats
autònomes.

Així, a les Illes Balears es va promulgar la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
(BOIB núm. 165, de 29/12/1998; BOE núm. 31, de
05/02/1999).

Els espanyols gaudim de l'existència d'una gran quantitat
d'elements patrimonials amb un altíssim valor històric, cultural
i artístic, que són vestigi de la llarga i rica història d'Espanya.
Tots ells són permanent record de la identitat de la nostra nació
i ens vinculen als espanyols d'avui amb aquells que ens van
precedir.

VOX, com a força política, es funda en l'amor a Espanya i
a la seva història. És innegable que aquesta té les seves llums
i les seves ombres, però ha de ser íntegrament assumida, així
com protegits els béns que testifiquen l'existència d'aquest
projecte comú. Per això, el vandalisme destructiu partidista que
s'ha posat en marxa mitjançant la Llei de memòria democràtica
ha de ser rotundament rebutjat. Tal rebuig s'ha de concretar
derogant tota la legislació en matèria de “memòria”, pel que té
de foment d'enfrontament de l'odi entre espanyols, de rancor i
de revenja, i conjurant en la mesura que sigui possible els seus
aspectes més perjudicials, un dels quals és la destrucció del
patrimoni relacionat amb tot allò que les forces polítiques que
sustenten l'actual govern pretenguin esborrar.

En coherència amb tot això, el que es pretenia amb aquesta
proposició no de llei és que cap construcció, edifici o qualsevol
element arquitectònic es vegi afectat per les disposicions de la
Llei de memòria democràtica o, almenys, intentar salvar
qualssevol d'aquests elements susceptibles de ser declarats
d'interès cultural o històric perquè no pereixin sota la barbàrie
totalitària de la citada norma.

Cal instar el Govern d'Espanya a impulsar els procediments
i tràmits administratius pertinents a fi de declarar determinats
béns que es poden veure eventualment afectats per l'article 35
de la Llei com d'interès cultural en els supòsits que siguin de
competència de l'Administració General de l'Estat. Al mateix
temps se sol·licita a l'executiu que promogui la incoació, per les
autoritats regionals competents, dels procediments necessaris
per declarar com d'interès cultural els béns referits.

Es considera a més necessari que, en concret, ha de ser
protegit, a les Illes Balears, pel seu interès històric, artístic,
cultural i monumental el monòlit dedicat al creuer Baleares de
Sa Feixina, enfront dels intents de derrocar-lo, alterar-lo
greument o causar-li danys.

Tot això pot suposar un greu atac a la reconciliació i
concòrdia entre espanyols i a fi d'evitar la destrucció d'una part
del patrimoni històric espanyol, record de la història d'Espanya,
per una raó tan sectària, intolerant, parcial i necessàriament
subjectiva com és la de ser “contrari a la memòria
democràtica”.

En mèrits a l'exposat, el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares en el Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al següent:

1. Que al seu torn insti el Govern de la Nació a impulsar els
tràmits administratius pertinents per declarar d'interès cultural
els béns que poguessin veure's afectats per l'aprovació de la
Llei de memòria democràtica, en els supòsits en què la seva
protecció correspongui a l'Administració General de l'Estat.

2. Que el mateix govern autonòmic promogui l'adopció de les
mesures necessàries per evitar la destrucció, la retirada o
l'eliminació d'edificacions, construccions, escuts, insígnies,
plaques i qualssevol altres elements o objectes adossats a
edificis públics o situats en la via pública per ser "contraris a la
memòria democràtica", amb la finalitat de preservar intacte el
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patrimoni històric nacional i, a aquest efecte, promoure la
incoació, per part del consell insular corresponent, del
procediment per a la declaració com d'interès cultural dels
referits béns i especialment el monòlit dedicat al creuer
Baleares, situat al parc de Sa Feixina de Palma, a l'empara del
que es disposa a l'article 7 i concordants de la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'octubre de 2022
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 11515/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a millora del coneixement i la prevenció de l'ictus
a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.

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

L'ictus és una malaltia cerebrovascular d'elevada
prevalença, que constitueix la primera causa de discapacitat
adquirida en persones adultes i la segona causa de demència,
precedida d'Alzheimer.

Segons la Societat Espanyola de Neurologia 120.000
persones sofreixen ictus cada any a Espanya.

D'elles, segons dades de la Societat Espanyola d'Urgències
i Emergències, 40.000 moren, i 330.000 sofreixen algun tipus
de limitació funcional a conseqüència d'haver sofert un infart
cerebral.

Segons l'Atles de l'ictus a Espanya 2019, dues de cada tres
persones que sobreviuen a l'ictus presenten algun tipus de
seqüela física relacionada amb la mobilitat, la visió o la parla,
que impacta en la seva funcionalitat i qualitat de vida.

Segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat, la taxa de
mortalitat per aquesta causa al nostre país ha passat de 31,64
per 100.000 habitants el 2008 a 22,25 per 100.000 habitants el
2018, i la taxa de mortalitat prematura per ictus (menors de 75
anys) ha passat de 10,24 per 100.000 habitants el 2008 a 7,75
per 100.000 habitants el 2018.

No obstant això, l'ictus continua sent la segona causa de
mortalitat a Espanya. La primera entre les dones.

Les previsions de futur no són positives. Estudis anteriors
a la pandèmia per COVID-19 ja preveien un increment de les
defuncions relacionades amb l'ictus un 39% entre 2015 i 2035.

Una recent recerca duta a terme pel grup de recerca
neurovascular de l'Hospital de la Mar (Barcelona) revela que
les persones menors de seixanta anys que hagin sofert ictus
tenen tres vegades més probabilitats de morir si han patit
COVID-19. A aquest grup, li segueix el grup de persones entre
60 i 70 anys.

En menors de seixanta anys el risc de mort és cinc vegades
més alt en cas d'ictus hemorràgic i hemorràgia subaracnoidal;
i tres vegades en cas d'ictus isquèmic.

En el grup d'edat d'entre 70 i 80 anys, el risc és dues
vegades més alt en cas d'ictus hemorràgic, i 1,3 vegades en
ictus isquèmic.

La Conselleria de Salut va presentar el document autonòmic
de l'Estratègia d'Ictus de les Illes Balears per al període
2017-2021. Aquest document es va desenvolupar en el marc
del Pla de Qualitat del SNS, l'Estratègia d'Ictus del Sistema
Nacional de Salut.

Els casos d'ictus s'han incrementat a les Illes Balears i es
tracta d'una situació preocupant, ja que igual que també són la
primera causa de discapacitat i la segona de mortalitat a les
Illes. En el cas concret d'aquestes patologies ateses amb codis
ictus, l'augment ha estat del 25,39% en 2021 respecte de
l'exercici 2020. L'any passat van ser 706 i l'anterior 563.

La causa d'aquest major risc es troba en el fet que aquest
col·lectiu sofreix major grau de discapacitat derivat de l'ictus
i els problemes de mobilitat agreugen, entre d’altres, la infecció
en l'àmbit respiratori, ja que tenen major dificultat per ventilar.

En contraposició a l'elevada incidència i prevalença de
l'ictus, són coneguts els factors de risc per a la prevenció i
evitar l'aparició de malaltia.

El 90% dels ictus es deuen a factors de risc modificables
com són la hipertensió, el consum d'alcohol i tabac, a la dieta,
la inactivitat física i la fibril·lació auricular no valvular.

Un maneig adequat de la fibril·lació auricular i de la resta
de factors modificables pot reduir significativament el risc
d'ictus.

De la mateixa manera per reduir el seu impacte i les seves
seqüeles és fonamental el temps. Actuar amb celeritat és una de
les claus de l'èxit en el seu tractament. L'ictus és sempre una
emergència mèdica i ha d'atendre's de manera immediata
davant els primers símptomes.

Segons els coneixements disponibles cada minut d'isquèmia
en el cervell es perden dos milions de neurones i 14 bilions de
connexions. Una hora suposa un envelliment cerebral de 3,6
anys i una pèrdua de 120 milions de neurones.

Donar visibilitat a aquesta malaltia de gran repercussió
social, tant per prevenir-la com per al reconeixement primerenc
davant la manifestació dels símptomes, són factors claus per
salvar vides.

Per tot l'anteriorment exposat els grups parlamentaris
sotasignants presentem la següent

Proposició no de llei

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

1. Desenvolupar el futur document de estratègia de l'ictus de les
Illes Balears dins el marc del Pla de Qualitat del SNS, de
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l’Estratègia d’Ictus del Sistema Nacional de Salut, per tal
d'establir la reducció de la incidència de l'ictus a les Illes
Balears i els objectius a desenvolupar de manera consensuada
amb el Govern de l’Estat, els diferents professionals implicats
per part del Servei de Salut de les Illes Balears i les entitats
referents en aquesta malaltia.

2. Donar a conèixer el nou protocol d'ictus pediàtric a través
d’actuacions formatives a tots els professionals de salut.

3. Fer campanyes informatives i de conscienciació a la població
en general, per tal de saber com detectar i com actuar davant la
possibilitat d'un ictus.

Palma, a 28 d'octubre de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Antonia Martín i Perdiz
Miquel Ensenyat i Riutort
Patrícia Font i Marbán
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Castells i Baró

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11406/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la Fundació Rezero, sobre l'informe "Les Illes Balears cap
al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la
transició" d'octubre de 2022.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent de la Fundació
Rezero per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació de la urgència: per l'actualitat dels fets.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 11501/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença del
director general de Política Industrial, sobre la investigació
judicial de les possibles irregularitats en l'aplicació de
sancions del sector nàutic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
del director general de Política Industrial per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 11502/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
cap de Serveis Jurídics, sobre la investigació judicial de les
possibles irregularitats en l'aplicació de sancions del sector
nàutic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
de la cap dels Serveis Jurídics per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11408, 11426, 11414 i
10619/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears; Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos; i María Tania Marí i Marí i
María Salomé Cabrera i Roselló, ambdues del Grup
Parlamentari Popular, relatives a fiscalitat de les herències entre
familiars, a racionalització de la despesa pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a infraestructures
educatives i estudi de capacitat màxima de càrrega humana a
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Balears i a Illes Balears com a destinació turística, per les
preguntes RGE núm. 11525, 11527, 11530 i 11531/22,
relatives a actualització dels mòduls i recursos aplicables a
l'escola concertada als PGCAIB per a 2023, a utilització de
l'ecotaxa per finançar els anuncis electorals de la Sra.
Armengol, a condicions laborals atractives pes als sanitaris de
les Illes Balears i a distribució de fons ITS, respectivament.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant del Ple i per urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 5743/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11375/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a autorització
de la crema controlada de restes vegetals a l'entorn agrari, es
tramiti davant el Ple. Així mateix, conformement amb els
articles 106 i 107 i amb la Resolució de Presidència reguladora
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que es tramiti per aquest procediment.

Motivació de la urgència: atesa la incertesa que han produït a
l'entorn agrari de les Illes Balears les diferents notícies en
relació amb la possibilitat o no de crema de les restes vegetals.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

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

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

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

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

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies en relació amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, que encara no es considera
radicada, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta

del president, declara, per unanimitat dels membres presents,
que es continuen produint circumstàncies d’àmbit general de
caràcter greu i extraordinari que poden impedir la participació
presencial dels diputats i les diputades que integren els òrgans
del Parlament, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aquest acord, que constitueix la vint-i-sisena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 18 de novembre de 2022.

Palma, a 3 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució del President del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el cessament del Sr. Raúl Bar Acedo
com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

Atès que:

1. El Sr Raúl Bar Acedo, personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos
sol·licita la seva renúncia voluntària com a personal eventual
del grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des de l’1 de novembre de 2022, mitjançant
l’escrit RGE núm. 11535/2022, de 31 d’octubre de 2022.

2. L’article 5.2 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Raúl. Bar Acedo amb DNI núm.
****683S, com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del Grup Parlamentari Ciudadanos amb efectes
econòmics i administratius de l’1 de novembre de 2022.

2. S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. 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
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resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, 2 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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