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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, aprovà la Llei de successió voluntària
paccionada o contractual de les Illes Balears.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

LLEI DE SUCCESSIÓ VOLUNTÀRIA PACCIONADA
O CONTRACTUAL DE LES ILLES BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 
I

 
En exercici de la competència legislativa en Dret civil -articles
30.27 i 84.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
relació amb la regla 8a de l’article 149.1 de la Constitució
Espanyola-, es presenta la Llei de successió voluntària
paccionada o contractual de les Illes Balears.
 
En el procés d’elaboració d’aquesta llei hi han participat el
Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, com a òrgan
permanent de consulta i assessorament al Govern i al Parlament
de les Illes Balears i als consells insulars quan aquests ho
sol·licitin, en matèria de Dret civil de les Illes Balears, i el
Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera.
 
El considerable augment en els darrers anys de l’ús dels
negocis jurídics de successió paccionada o contractual per
ordenar i planificar en vida la successió, l’augment de
l’esperança de vida i els nous models de família, entre altres
factors, han provocat el ressorgiment d’aquestes institucions
amb àmplia tradició jurídica a les Illes Balears, institucions que
tenen les seves especialitats per a cada illa, que es troben en la
Compilació i que també queden reflectides en aquesta llei amb
una regulació diferent per illes. La possibilitat d’ordenar la
transmissió en vida de béns mitjançant figures que
comparteixen naturalesa contractual i successòria i la
rellevància fiscal dels pactes com a clars títols successoris fan
necessària una regulació adaptada a les circumstàncies actuals.
 
La reforma de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears
de l’any 2017 ja va fer extensiva l’aplicació dels pactes
successoris prevists per a Mallorca a l’illa de Menorca. El seu
tractament a la Compilació és breu, i la falta d’actualització
d’una figura que ha augmentat el seu ús notablement, sobretot
quan es planteja, a més, la possibilitat que els estrangers també
en puguin fer ús, d’acord amb les normes que estableix el
Reglament successori europeu, fa necessària aquesta nova
regulació.
 

L’ordenació de la successió en vida pot evitar litigis familiars
en el moment de l’obertura de la successió. Per això, és
convenient una regulació de la successió paccionada o
contractual que pugui aportar seguretat jurídica i sigui un
incentiu per a l’ús d’aquests pactes.
 

II
 
Pel que fa a la forma i a l’estructura de la llei que ara es
presenta, s’ha optat per separar els pactes successoris per illes
i distingir els que són d’aplicació a Mallorca i Menorca dels
d’Eivissa i Formentera, precedits d’un títol primer amb
disposicions comunes que fan referència a aspectes com
l’objecte i l’eficàcia de la norma. D’aquesta manera es manté
l’estructura de la Compilació i les seves particularitats, i es
regulen en títols diferents els pactes successoris de Mallorca i
Menorca i els pactes successoris d’Eivissa i Formentera.
 
L’àmbit objectiu és merament descriptiu: la successió
paccionada o contractual de les Illes Balears, la qual cosa no
impedeix la reflexió futura sobre noves modalitats de pactes o
l’aplicació de les figures d’unes illes a les altres, sempre, en
aquest cas, salvaguardant la necessària adequació als principis
successoris del Dret civil propi de cada illa.
 
En el cas de Mallorca i Menorca, el títol II s’ha dividit en tres
capítols. El capítol primer recull les disposicions generals i
comunes dels diferents tipus de pactes que es regulen per a
aquestes dues illes (la donació universal i el pacte de definició),
i es refereix als requisits de forma i capacitat, d’una banda, i a
les regles d’interpretació i integració, de l’altra.
 
El capítol segon regula la donació universal de béns presents i
futurs.
 
I el capítol tercer es dedica al pacte de definició. En aquest cas,
es divideix en tres seccions: disposicions generals, la definició
limitada a la llegítima i la definició per més de la llegítima.
 
El títol III està dedicat als pactes successoris de les illes
d’Eivissa i Formentera i també es divideix en tres capítols. El
capítol primer conté les disposicions comunes a tots els pactes
successoris pitiüsos, amb la salvaguarda que, per tradició,
també s’han estipulat en capítols matrimonials, espòlits, la qual
cosa evidencia l’especial vinculació del fet successori amb el
règim econòmic matrimonial paccionat a les Pitiüses.
 
El capítol segon regula els pactes d’institució. La seva variada
tipologia ha determinat la divisió interna del capítol en tres
seccions: la primera, sobre aspectes generals; la segona,
relativa als pactes d’institució a títol universal; finalment, la
secció tercera preveu els pactes d’institució a títol singular.
 
El capítol tercer s’ocupa dels pactes successoris de renúncia o
finiment, en preveu diferents modalitats, segons l’abast de la
renúncia, i també està dividit en tres seccions: la primera tracta
els aspectes generals o comuns a tots aquests; la segona, els
pactes de finiment limitat a la llegítima, i distingeix entre el
finiment general i el finiment especial; finalment, la secció
tercera regula el finiment no limitat a la llegítima.
 
Aquesta llei es completa amb dues disposicions addicionals,
una transitòria, unaa derogatòria i dues finals.
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III
 
Aquesta llei regula els pactes existents avui, però amb
possibilitat oberta a noves modalitats.
 
Després de les disposicions generals dels articles 5 a 10 ja
esmentades, el capítol segon està dedicat a la donació universal
de béns presents i futurs aplicable a les illes de Mallorca i
Menorca.
 
Fins ara, aquesta figura es trobava regulada en els articles 8 a
13 de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears. Es
caracteritza pel seu doble vessant: el caràcter successori (la
donació universal atribueix al donatari la condició d’hereu
universal del donant, amb caràcter general, de manera
irrevocable) i la naturalesa contractual (que suposa la
transmissió de béns de present, encara que no necessàriament
de tot el patrimoni). En aquesta donació universal és necessari
que sempre hi hagi una transmissió de present, mentre que no
exigeix una relació de parentiu per tal que es pugui formalitzar
la donació universal.
 
La donació universal pot ser efectiva de present o efectiva a la
mort del donant. En el primer cas, la transmissió dels béns
inclosos en la donació universal es du a terme en ple domini.
En el segon cas, el donant es reserva l’usdefruit vitalici i el
donatari només adquireix la nua propietat dels béns presents i
consolida el ple domini a la mort del donant. El que es pretén
és que el donant pugui fer una planificació dinàmica de la seva
successió deixant sense efectes els testaments anteriors.
 
D’acord amb el principi d’unitat, el causant només pot atorgar
una única donació universal. La possibilitat de renovar el pacte
successori formalitzat inicialment entre els mateixos subjectes
amb inclusió de nous béns no s’entén com un acte separat del
primer. D’altra banda, l’exclusió de determinats béns del
donant no exclou el caràcter universal de la donació. Hi pot
haver pluralitat de donataris simultanis o successius (en aquest
darrer cas, seran d’aplicació les regles i les limitacions de les
substitucions fideïcomissàries).
 
Es permeten una sèrie de clàusules addicionals amb diferent
contingut: nomenament de substituts del donatari; condicions,
limitacions o encàrrecs al donatari, etc. Amb la donació
universal queden revocats els testaments o codicils anteriors
atorgats pel donant amb l’excepció de les disposicions no
patrimonials que el donant vulgui mantenir.
 
El principi de protecció de la figura del donant fa que se li
reconeguin àmplies facultats dispositives, amb idèntica
regulació per als béns exclosos de la donació i per als béns
futurs. En el cas dels béns presents, s’admet la reserva pel
donant de la facultat de disposar-ne, sempre que no vagi en
contra dels principis de la institució. Per això, el donatari tindrà
l’acció de rescissió per impugnar les disposicions
objectivament fraudulentes en un termini d’un any comptador
des de la defunció del donant.
 
S’estableix el dret de transmissió als hereus del donatari en cas
de premoriència d’aquest, tret que hagi estat prevista per part
del donant alguna modalitat de substitució.
 
La premoriència del donatari sense descendència no produeix
la reversió dels béns donats, però s’estableix un dret de retracte

personal i intransmissible. En cas d’exercitar aquest dret, el
donant podrà retreure tots o part dels béns immobles i de les
participacions socials incloses en la donació universal, sempre
que subsisteixin en el patrimoni del donatari o s’hagin transmès
per acte a títol gratuït o a títol onerós amb posterioritat a la
mort, sense descendents, del donatari i sens perjudici del que
disposa la Llei hipotecària. S’ha considerat que, en el cas de
mort del donatari sense descendència, pot resultar d’interès per
al donant recuperar la propietat del bé i donar- li una altra
destinació.
 
En relació amb els efectes de la donació universal a la mort del
donant, s’estableix l’acceptació a benefici d’inventari quan el
donatari és menor d’edat o és una persona necessitada de
mesures de suport en l’exercici de la seva capacitat i la
recuperació de la quarta falcídia, per tal de protegir els drets de
l’hereu.
 
D’altra banda, s’estableix la possibilitat que el negoci jurídic de
donació universal pugui ser modificat per mutu acord de les
parts, per tal d’incloure noves clàusules, amb els mateixos drets
que la llei reconeix a la transmissió inicial.
 
S’estableixen les causes generals de revocació adaptades al
moment actual i les específiques en cas de donacions atorgades
entre cònjuges o parelles estables sotmeses al Dret civil de les
Illes Balears, supòsit en el qual la donació universal es podrà
revocar en cas de cancel·lació de la inscripció en el registre
corresponent, llevat que sigui per contreure matrimoni entre
ells o per mort de qualsevol d’ells.
 

IV
 
El pacte de definició es regula en el capítol tercer i s’estructura
en tres seccions: la primera conté les disposicions generals; la
segona regula el pacte de definició limitada a la llegítima; i la
tercera regula la definició per més de la llegítima, que fa
referència a altres drets successoris que es preveu que es
puguin arribar a tenir.
 
D’una banda, el disposant ha de fer una donació, atribució o
compensació al definit, i, d’altra banda, el descendent definit o
renunciant manifesta que aquesta necessària atribució l’accepta
com a bestreta i liquidació del seu dret a la llegítima o d’altres
drets successoris que li puguin correspondre i es declara satisfet
amb aquesta.
 
Pel que fa als aspectes generals, s’elimina la referència que la
Compilació fa al menor emancipat; tema, el de la capacitat, que
es trasllada al capítol primer del títol segon d’aquesta llei. S’ha
prescindit de la tan comentada expressió «de veïnatge civil
mallorquí», que s’ha considerat que era una reivindicació
generalitzada.
 
Es manté la intangibilitat de la llegítima en els termes de la
Compilació. En canvi, s’ha optat per excloure la col·lació, per
entendre que aquesta opció respecta millor la voluntat del
donant, qui la pot incloure si ho troba convenient. Es preveuen
algunes excepcions a aquesta regla com en el cas que la
definició sigui inoficiosa o que el mateix definidor manifesti la
seva voluntat que els béns donats siguin col·lacionables en la
part que excedeixi la llegítima, i també quan es pretenguin
evitar dobles atribucions. En qualsevol cas s’exigeix que la
renúncia sigui pura i simple, encara que l’atribució pugui estar
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subjecta a un pacte voluntari de reversió dels béns donats, a una
prohibició de disposar o a determinades càrregues imposades
al donatari.
 
Pel que fa als subjectes, el descendent definit ha de ser
legitimari de la persona respecte de qui defineix, però, des del
punt de vista de l’ascendent, es permet separar la persona del
disposant de la del causant definidor, com a mesura que pot
ajudar a una millor atribució dels béns. En cas de premoriència,
del donatari al donant sense deixar descendència amb dret a la
llegítima, serà aplicable el dret de retracte previst per a la
donació universal.
 
Es fa una remissió a les regles de la donació universal pel que
fa als supòsits del dret de retracte, les causes de revocació,
l’exercici i els seus efectes. Així mateix, s’estableix la
compatibilitat entre els diferents pactes successoris reconeguts
en aquest títol, segons la cronologia del seu atorgament.
 
Pel que fa a les causes de revocació es poden distingir les que
es corresponen amb causes d’indignitat i les que es consideren
justa causa de desheretament que, a part de la revocació
unilateral, poden suposar la pèrdua definitiva del dret de
llegítima; i, per altra banda, els comportaments que permeten
la revocació unilateral del pacte de definició, però no del dret
del definit de recuperar el seu dret a llegítima, ja que no
suposen desheretament. D’altra banda, es reconeix el dret a
recuperar la llegítima en el cas de pèrdua dels béns definits per
evicció. 
 
En relació amb la successió intestada, s’introdueix com a
novetat que el renunciant per més de la llegítima en un pacte de
definició no queda exclòs de la crida com a hereu intestat, per
entendre que la voluntat del causant seria que aquest fos cridat
abans que un parent més llunyà.
 

V
 
El títol tercer, seguint l’ordre previst en la Compilació, es
dedica als pactes successoris de les illes d’Eivissa i Formentera,
una de les institucions més definitòries del Dret civil pitiús. La
seva importància es palesa històricament en els atorgaments
d’espòlits, veritables cartes de constitució familiar, on
s’establien les bases, ja no sols de l’economia conjugal, sinó de
l’organització del patrimoni entre generacions, a través de la
figura dels heretaments. La Compilació de 1961 se’n va fer
ressò, però va ser la reforma de 1990 la que va desenvolupar la
successió contractual, que a partir d’aleshores ja no hauria
d’anar vinculada necessàriament al matrimoni.
 
Amb aquesta llei es fa una passa més, ja que s’aprofundeix en
el tractament de la successió contractual, tot introduint normes
dirigides a resoldre dubtes sorgits en la pràctica habitual,
regulant de manera més completa i sistematitzada les diferents
modalitats fins ara previstes en la Compilació, i afegint-ne de
noves. La normativa territorial i urbanística aplicable en
aquestes illes també es fa ressò dels pactes successoris pitiüsos
i del seu ús i utilitat.
 
En el capítol primer, sobre disposicions generals, s’estableix un
concepte ampli de pacte successori, susceptible d’abastar-ne la
rica tipologia, com també se’n delimita àmpliament l’objecte:
qualssevol tipus de béns o drets patrimonials no personalíssims.
Així mateix, s’afirma la compatibilitat entre la successió

contractual, la testada i la intestada, d’acord amb els principis
que inspiren la successió mortis causa a Eivissa i Formentera.
Com a novetat, es regulen la pluralitat i la compatibilitat de
pactes successoris: el fet que s’hagi atorgat un pacte no
n’impedeix la formalització posterior d’altres a favor de
qualsevol persona. El pacte posterior que no contradigui
l’anterior serà vàlid. A més, s’estableixen les regles pròpies
d’interpretació i integració dels pactes successoris.
 
El capítol segon està dedicat als pactes successoris d’institució
i se subdivideix en tres seccions. La secció primera conté els
aspectes generals, és a dir, comuns a tots els pactes d’institució,
amb les degudes innovacions d’acord amb la pràctica notarial
i les necessitats de la societat actual, sempre tenint en compte
la tradició d’Eivissa i Formentera sobre la matèria. Algunes
d’aquestes innovacions es refereixen a la capacitat, com ara
l’exigència expressa que la persona instituent sigui major
d’edat i tengui capacitat per contractar, i s’afirma amb caràcter
general que poden ser instituïdes tant les persones físiques com
les jurídiques. Es regula la representació de la persona
instituent, amb els requisits de validesa del poder, i, així
mateix, es preveu que la persona instituïda pugui atorgar el
pacte successori mitjançant representació.
 
Es proclama la irrevocabilitat dels pactes successoris
d’institució com a norma general i es preveuen a mode
d’excepció les possibles causes de revocació d’una manera
àmplia i sistematitzada. En el cas dels pactes d’institució
d’hereu es preveu, a més, la ruptura de la parella de fet com a
causa específica de revocació.
 
En la secció segona es regulen els pactes d’institució a títol
universal, els quals confereixen a la persona instituïda la
condició d’hereu contractual i que poden ser amb transmissió
actual dels béns o sense.
 
La secció tercera regula els pactes d’institució a títol singular,
característics del Dret civil pitiús, que confereixen a la persona
instituïda la qualitat de legatària contractual, i que també poden
ser amb transmissió actual de béns o sense.
 
Els articles 74 a 80 conformen el capítol tercer, i es dediquen
als pactes de finiment o de renúncia. Per primera vegada se’n
regulen diferents modalitats segons l’abast de la renúncia:
finiment limitat a la llegítima i no limitat a la llegítima. Alhora,
el finiment limitat a la llegítima podrà ser general o especial.
En el cas del finiment general, el descendent renuncia d’ara
endavant a la llegítima futura, sigui quin sigui el valor
d’aquesta quan mori l’ascendent. En canvi, en el finiment
especial, el descendent renuncia només en consideració als
béns que componen el patrimoni de l’ascendent en el moment
de la signatura; si amb posterioritat al dit finiment especial
l’ascendent n’adquireix d’altres que romanen en el seu
patrimoni en obrir-se la successió, el descendent podrà
reclamar el complement de llegítima. En síntesi, aquesta
modalitat de finiment consisteix en una liquidació parcial dels
drets legitimaris i resulta compatible amb el finiment general
sempre que, cronològicament, primer es faci el finiment
especial.
 
A més, en el tractament del finiment especial s’han previst dues
modalitats en funció dels béns presents sobre els quals s’atorga
la renúncia, això és, segons que es faci en consideració a tots o
només en consideració a alguns béns del causant, d’acord amb
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el que estableix l’article 77.1.b). Així, en el finiment especial
d’alguns dels béns presents del causant el descendent pot anar
renunciant als drets legitimaris d’una manera progressiva,
atorgant cada vegada pagament parcial de la seva llegítima, a
mesura que se li fan successives atribucions.
 
En el cas de finiment no limitat a la llegítima, mort intestat el
causant, el descendent renunciant no serà cridat com a hereu a
la successió intestada, ni tampoc els seus descendents, excepte
en els casos en què aquests heretin per dret propi.
 

VI
 
El text normatiu es tanca amb dues disposicions addicionals, la
primera de les quals fa referència a una sèrie de modificacions
normatives. 
 
Així mateix, inclou una disposició transitòria única per establir
l’aplicació de la llei als pactes successoris que es formalitzin a
partir de l’entrada en vigor de la llei. En el cas dels pactes
successoris anteriors, podran sotmetre’s a aquesta llei sempre
que aquesta sigui la voluntat expressa de les dues parts
contractants. 
 
Finalment, a més d’una disposició derogatòria única que deroga
els articles de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears
sobre pactes successoris, hi ha tres disposicions finals. La
primera conté el títol competencial; la segona, l’autorització al
Govern de les Illes Balears per a la refosa total o només de les
disposicions de les illes d’Eivissa i Formentera dins el text de
la Compilació; i la tercera estableix l’entrada en vigor, que serà
de dos mesos des de la publicació de la llei en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
 

TÍTOL I
DISPOSICIONS COMUNES

 
Article 1
Objecte
 
Aquesta llei regula la successió voluntària paccionada o
contractual de les Illes Balears.
 
Article 2
Eficàcia
 
Aquesta llei té eficàcia en el territori de les Illes Balears, sens
perjudici de les normes per resoldre els conflictes de lleis i de
les excepcions que es puguin establir d’acord amb la normativa
general que afecti aquesta matèria.
 
Article 3
Llei aplicable
 
Els pactes o contractes successoris prevists en aquesta norma
atorgats, en el moment de la seva formalització, de conformitat
amb la llei aplicable al futur causant, seran vàlids malgrat que
la llei que reguli la successió sigui una altra.
 
Sense alterar la previsió anterior, la llegítima o qualsevol altre
dret del qual ningú no pugui ser privat s’ha de regir per la llei
que regeixi la successió.

 

Article 4
Aplicació supletòria
 
A manca de disposició expressa d’aquesta llei, s’han d’aplicar
als pactes i als contractes successoris les normes del respectiu
Llibre de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears, pel
seu caràcter de dret comú, establert en la regla 2a del punt 3 de
l’article 1 d’aquesta.
 

TÍTOL II
LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL DE LES ILLES DE

MALLORCA I MENORCA
 

Capítol I
Disposicions generals

 
Article 5
Forma
 
Els pactes successoris prevists en aquesta llei només seran
vàlids si es formalitzen en escriptura pública.
 
En la dita escriptura pública, s’han de fer constar la data i
l’hora d’atorgament. En cas d’omissió o falta d’expressió de
l’hora de l’atorgament del pacte successori, s’ha d’entendre que
el testament atorgat el mateix dia serà considerat com a acte
posterior, sempre que no es pugui demostrar el contrari.
 
Així mateix, s’ha de comunicar l’atorgament al Registre
General d’Actes d’Última Voluntat.
 
Article 6
Capacitat del donant en la donació universal
 
En la donació universal, el donant ha de ser major d’edat, tenir
la capacitat per contractar i la lliure disposició dels seus béns.
 
A més, per al donant, la donació universal és un acte
personalíssim, per la qual cosa no pot actuar mitjançant
representació voluntària.
 
El donant menor d’edat pot actuar per representació legal amb
autorització judicial preceptiva.
 
El donant pot encomanar al donatari universal les facultats de
distribució previstes als articles 18 i següents de la Compilació.
 
Article 7
Capacitat del donatari en la donació universal
 
El donatari universal ha de tenir la capacitat per contractar i la
lliure disposició dels béns.
 
El donatari menor d’edat pot actuar per representació legal que
supleixi la seva capacitat.
 
En els casos de persones amb discapacitat cal ajustar-se a les
mesures de suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica que
corresponguin en funció de cada situació, d’acord amb la
regulació pertinent.
 
En ambdós casos, l’acceptació es considerarà feta a benefici
d’inventari, d’acord amb el que estableix l’article 23 d’aquesta
llei.
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En cas que la donació obligui a fer prestacions personals o
imposi càrregues, s’ha de requerir el consentiment del donatari
major de setze anys o, si no és així, l’autorització judicial.
 
El donatari també pot actuar per representació voluntària,
mitjançant poder en què constin les facultats expresses i
suficients per dur a terme aquest acte.
 
Article 8
Capacitat en la definició
 
En el pacte de definició, l’ascendent o disposant que atorga el
pacte de definició ha de tenir la capacitat per contractar i la
lliure disposició dels seus béns.
 
El descendent ha de tenir la capacitat per contractar i la lliure
disposició del seus béns. 

Ambdues parts poden actuar mitjançant representació legal o
voluntària.
 
El descendent menor emancipat pot actuar amb l’assistència de
l’altre progenitor o, si escau, de defensor judicial.
 
El menor no emancipat, major de setze anys, que presti el
consentiment al pacte ha de ser assistit per l’altre progenitor o,
si escau, per defensor judicial.
 
Article 9
Regles interpretatives
 
Per a la interpretació dels negocis successoris contractuals cal
ajustar-se al sentit literal de les seves clàusules, sempre que els
termes d’aquestes siguin clars i no deixin dubtes sobre la
intenció de les parts. En cas de dubte, si les paraules semblen
contràries a la intenció evident de les parts negocials, prevaldrà
aquesta sobre les paraules.
 
Si alguna clàusula admet sentits diferents, s’ha d’entendre en el
més adequat perquè aquesta produeixi els efectes prevists.
 
La interpretació de les clàusules controvertides s’ha de fer en
el sentit que més afavoreixi els interessos del donant, i així
mateix en el sentit del menor lucre del donatari enfront del
donant.
 
La interpretació de les clàusules controvertides entre donatari
i terceres persones interessades en la successió s’ha de fer en el
sentit de la menor onerositat del donatari enfront d’aquestes.
 
Article 10
Integració
 
Per a la integració dels negocis successoris contractuals cal
ajustar-se als principis successoris propis de les illes de
Mallorca i Menorca recollits, directament o indirectament, en
l’articulat de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears.

 

Capítol II
La donació universal de béns presents i futurs

 
Article 11
Concepte
 
La donació universal de béns presents i futurs és una modalitat
de negoci jurídic successori, de caràcter lucratiu, que confereix
al donatari la qualitat d’hereu contractual del donant i li
transmet els béns presents inclosos dins la donació.
 
Article 12
Subjectes
 
La donació universal es pot atorgar en favor d’una o de
diverses persones, de manera simultània o successiva, si bé
sempre en un mateix instrument públic, sens perjudici del que
estableix l’article 24 d’aquesta llei.
 
Si el nomenament de donataris universals és simultani, s’han
d’aplicar les regles de l’article 24 de la Compilació. Si és
successiu, s’han d’aplicar les regles de la Compilació relatives
a les substitucions fideïcomissàries.
 
En aquest darrer cas, i sempre que no s’hagi pactat una altra
cosa, el donatari universal tindrà dret a detreure la quarta
trebel·liànica, en els termes prevists en els articles 29 i 40 de la
Compilació, però sense tenir obligació de restituir els béns
adquirits de present, ni de formalitzar inventari ni de prestar la
garantia exigida en l’article 30 de la Compilació.
 
Als donataris successius, que han de tenir la capacitat
successòria en el moment de la seva respectiva adquisició, els
serà d’aplicació el que disposa l’article 23 d’aquesta llei.
 
En els casos en què sigui procedent la detracció de la quarta
falcídia, els donataris successius podran protegir el seu dret
hereditari compel·lint el primer instituït a detreure-la.
 
Article 13
Tipus
 
La donació universal de béns presents i futurs és valedora de
present.
 
La donació universal pot ser efectiva en vida del donant o pot
tenir ajornada la seva efectivitat.
 
En la donació universal, el donant s’ha de reservar allò
suficient per viure en una situació equivalent a l’anterior a la
donació.
 
En el supòsit d’efectivitat ajornada, la donació podrà ser
efectiva a la mort del donant o a la d’una tercera persona física
o jurídica, en aquest darrer cas d’acord amb les limitacions
fixades en la llei. 

També podrà contenir qualsevol altra clàusula que n’ajorni
l’efectivitat d’acord amb allò que es preceptua per a la
successió testamentària.
 
En cas de tractar-se d’una donació universal valedora de
present i efectiva a la mort del donant o a la d’una tercera
persona física o jurídica, el donant i el donatari seran
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considerats, respectivament, com a usufructuari o usufructuaris
conjunts o successius, i nu propietari dels béns donats. Ni el
donant ni l’usufructuari no tindran obligació de formalitzar
inventari ni de prestar fiança, tret que el donant així ho disposi.
 
El donatari, en aquest cas, adquirirà únicament la nua propietat,
que quedarà consolidada en el ple domini en el moment de la
defunció del darrer usufructuari o, si escau, en el moment del
compliment d’una altra causa d’extinció de l’usdefruit.
 
Article 14
Clàusules addicionals
 
En la donació universal es poden establir limitacions,
condicions i substitucions d’acord amb allò que es preceptua
per a la successió testada.
 
En les donacions universals es poden efectuar nomenaments o
encàrrecs relatius a la successió del donant, amb la mateixa
amplitud i eficàcia que s’admet a les disposicions relatives a la
successió testada.
 
Se li podrà imposar, a més, l’obligació de satisfer la llegítima
als legitimaris del donant, ja sigui amb béns inclosos dins la
donació universal, amb béns propis del donatari o en metàl·lic,
d’acord amb les normes de la Compilació.
 
En la donació universal es pot fer constar que les divergències
derivades d’aquesta se sotmetin a mediació.
 
Article 15
Facultats dispositives del donant
 
L’exclusió de determinats béns presents no afecta la
universalitat de la donació.
 
El donant no pot disposar dels béns donats, tret que se n’hagi
reservat la facultat de disposar d’alguns d’aquests, sempre que
de les disposicions fetes pel donant universal no resulti
l’alteració del caràcter lucratiu i universal que té el negoci
jurídic successori anomenat donació universal.
 
En aquest cas, el donatari universal disposa del termini de
caducitat d’un any, comptador des de la mort del donant
universal, per sol·licitar la rescissió de les disposicions fetes
per aquest en perjudici del seu dret.
 
Els béns exclosos i els béns obtinguts pel donant després de
l’atorgament de la donació poden ser disposats per qualsevol
acte entre vius, tant a títol gratuït com onerós, o per acte mortis
causa, sense necessitat d’haver-ne fet reserva expressa.
 
El donant pot atorgar pacte de definició de llegítima o per més
de la llegítima.
 
En relació amb el donatari universal, d’acord amb el paràgraf
setè de l’article 48 de la Compilació, i sempre que el donant no
hagi disposat una altra cosa, la condició d’hereu contractual
adquirida amb la formalització de la donació universal de béns
presents i futurs implicarà atribució de llegítima. Així mateix,
aquesta consideració no impedirà al donant poder atorgar, en
un moment posterior, un pacte de definició de la llegítima o per
més de la llegítima, sense que afecti la condició d’hereu

contractual adquirida amb la formalització de la donació
universal de béns presents i futurs.
 
Els béns no disposats seran adquirits a la mort del donant pel
donatari en tant que n’és l’hereu.
 
Article 16
Testaments i codicils
 
La donació universal revoca tots els testaments i codicils
anteriors del donant, sempre que aquest no manifesti la seva
voluntat que aquells subsisteixin, en tot o en part, i la dita
subsistència no vulneri els principis successoris propis. La
revocació no afectarà el reconeixement de fills ni, tret de
manifestació en contra, el nomenament de tutor o de qualsevol
altra figura de protecció de menors o de suport a persones amb
discapacitat.
 
Els testaments i codicils posteriors seran vàlids respecte dels
béns exclosos i dels adquirits amb posterioritat.
 
Respecte dels testaments atorgats amb posterioritat a la donació
universal, aquests seran vàlids sense necessitat de posar-hi de
manifest l’existència d’aquesta, ni de contenir institució
d’hereu. 

En el cas que en un testament posterior s’anomeni hereu, el
cridat com a tal tindrà el caràcter d’instituït en cosa certa i
determinada, amb la consideració que li correspongui d’acord
amb l’article 15 de la Compilació.
 
Article 17
Revocació de la reserva d’usdefruit
 
En un testament o codicil posterior, el donant podrà revocar,
unilateralment, i per si mateix, qualsevol reserva d’usdefruit
feta a favor d’una tercera persona física o jurídica, en cas que
hagi previst aquesta facultat en la donació universal o en cas
que el designat en la reserva d’usdefruit incorri en alguna causa
de les que donen lloc a la revocació d’aquesta, recollides en
l’article 29 d’aquesta llei.
 
Si la reserva d’usdefruit és a favor del cònjuge o de la parella
del donant, aquest només pot revocar-la si el cònjuge o la
parella hi consenten. Així mateix, pot revocar-la,
unilateralment, en cas de divorci, separació legal o nul·litat del
matrimoni i en el cas de ruptura de la convivència de la parella
amb posterior cancel·lació de la inscripció en el registre
corresponent.
 
Article 18
Revocació de les substitucions i d’altres institucions
 
En un testament posterior, el donant pot, per si sol, incloure,
modificar o anul·lar la previsió de qualssevol substitucions
successòries.
 
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, en un testament
posterior, el donant no pot, per si sol, imposar al donatari cap
substitució fideïcomissària, ni obligació de distribució o elecció
de l’article 18 de la Compilació. Si ambdues institucions ja
existien en la donació universal, el donant podrà substituir les
persones beneficiàries d’aquestes, sense necessitat que prestin



10088 BOPIB núm. 180 -  11 de novembre de 2022

el seu consentiment, llevat que hagin intervingut en el seu
atorgament.
 
En tot cas, en un testament posterior, es pot incloure, modificar
o revocar el nomenament de marmessor, comptador partidor o
administrador.
 
Article 19
Responsabilitat per deutes del donant
 
En vida del donant, el donatari universal no respon dels deutes
del donant, ni tan sols amb els béns inclosos en la donació, sens
perjudici de les facultats que assisteixen els creditors, en cas
que la donació sigui feta en frau del seu dret.
 
En cas de donacions de béns presents i futurs fetes en frau de
creditors, serà aplicable la normativa estatal en matèria de
rescissió de donacions i de contractes, en aplicació de la regla
5a del punt 3 de l’article 1 de la Compilació.
 
Article 20
Dret de transmissió
 
Si el donatari premoria al donant, transmetrà als seus hereus
tots els drets i deures adquirits en virtut de la seva condició
d’hereu contractual, tret que hagi estat prevista per part del
donant alguna modalitat de substitució hereditària o que, mort
el donatari, hagi conclòs de manera favorable per al donant el
procés de revocació que ell va iniciar en vida.
 
Els hereus del donatari universal premort, afavorits per la
transmissió de tots els drets i deures propis de la condició
d’hereu contractual d’aquell, poden acceptar-la o repudiar-la,
sempre que s’hagi produït l’acceptació de la resta de l’herència
del seu causant. En cas d’haver acceptat la transmissió de la
condició d’hereu contractual, per premoriència del donatari al
donant, a la mort d’aquest caldrà ajustar-se a les previsions de
l’article 23 d’aquesta llei.
 
Els hereus del donatari universal premort han de complir les
càrregues, no personalíssimes, imposades a aquest.
L’incompliment d’aquestes càrregues produirà els mateixos
efectes que produiria l’incompliment dut a terme pel donatari
universal.
 
Article 21
Dret de retracte
 
La premoriència, sense descendència, del donatari universal al
donant no produeix la reversió dels béns donats.
 
Si el donatari universal premor al donant, sense deixar
descendència, aquest podrà exercir el dret de retracte previst en
aquest article.
 
Aquest dret de retracte és personal i intransmissible.
 
El donant pot retreure tots o part dels béns immobles i de les
participacions socials incloses en la donació universal, sempre
que aquells subsisteixin en el patrimoni del donatari o s’hagin
transmès per acte a títol gratuït o a títol onerós amb
posterioritat a la mort, sense descendents, del donatari, sens
perjudici de l’aplicació de les normes de la Llei hipotecària.
 

L’adquisició per part del donant dels béns retrets s’ha de fer
amb les càrregues i els gravàmens imposats pel donatari.
 
Si el bé immoble objecte del retracte és l’habitatge habitual o
la seu de l’empresa o negoci del donatari universal, a la mort
del qual sigui deferit al cònjuge o a la parella estable del
donatari premort, el donant només en podrà retreure la nua
propietat. En aquest supòsit, el cònjuge o la parella estable en
podrà conservar l’usdefruit vitalici, sense necessitat de
formalitzar inventari ni prestar fiança, i en tot cas pot reclamar
les quantitats invertides en el dit immoble.
 
El donant, en exercici del dret de retracte, succeirà el donatari
amb exclusió de qualsevol altra persona amb dret a l’herència,
fins i tot legitimaris. En canvi, els creditors del donatari
conservaran els seus crèdits sobre els béns objecte de retracte.
 
Article 22
Exercici del dret de retracte
 
El donant té un termini de caducitat de quatre anys, comptador
des del moment de la mort del donatari universal, per atorgar
la pertinent escriptura pública en la qual exerciti l’acció de
retracte, que ha de notificar de manera fefaent als successors
coneguts dels béns afectats.
 
En cas que els successors no siguin coneguts, la notificació es
produirà en el tauler d’anuncis o instrument de publicitat
equivalent dels ajuntaments corresponents al darrer domicili del
donatari, o, si és distint, en el del lloc de la defunció del
donatari i en el del lloc on radiquen la major part dels béns
immobles objecte de retracte. Els edictes han d’estar exposats
durant un mes.
 
En tot cas, el donant pot sol·licitar anotació preventiva del seu
dret en el Registre de la Propietat on constin inscrits els béns
objecte de retracte, d’acord amb les previsions de la Llei
hipotecària.
 
Si es produeix una interpel·lació notarial per part d’algun dels
successors del donatari afectats pel dret de retracte, el donant
haurà de comunicar-los, en un termini màxim d’un mes,
comptador des de la recepció del requeriment notarial, la seva
intenció de procedir o no al retracte.
 
El donant perdrà el seu dret en cas de no fer la comunicació en
el termini establert o, en el cas que, fent-la en el termini, no
formalitzi l’escriptura pública d’exercici de retracte en el
termini d’un any des de la comunicació.
 
Les despeses i els imposts sufragats pels successors del
donatari amb motiu de l’adquisició o la conservació dels béns
objecte de retracte, fets amb anterioritat a la recepció de la
notificació de retracte, hauran de ser-los reemborsats pel
donant.
 
Article 23
Efectes de la donació mort el donant
 
Un cop mort el donant, el donatari, com a hereu, no pot
renunciar a l’herència, però sí fer ús del benefici d’inventari i,
si escau, del dret de deliberar.
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L’inventari ha de comprendre tots els béns i deutes que
subsisteixin en l’herència del donant en el moment de la seva
mort.
 
S’entendrà que sempre faran ús del benefici d’inventari els
donataris que, en el moment de la mort del donant, siguin
menors d’edat o persones que tenguin reconegudes mesures de
suport per motiu de la seva discapacitat. Tanmateix, no hi haurà
obligació de realització efectiva de l’inventari, tret que algun
creditor del donant ho sol·liciti.
 
Si no s’ha pactat el contrari en l’escriptura d’atorgament de la
donació universal, el donatari podrà detreure la quarta falcídia
d’acord amb les regles generals de la Compilació.
 
Article 24
Novació de la donació universal
 
El negoci jurídic de donació universal pot ser novat per mutu
acord entre donant i donatari, amb la finalitat d’incloure noves
clàusules negocials, així com noves disposicions de béns
presents, a favor del donatari, amb els mateixos drets que la llei
reconegui a la transmissió inicial.
 
Article 25
Mutu dissentiment
 
El negoci jurídic de donació universal pot ser deixat sense
efecte per mutu acord entre donant i donatari.
 
Quan, a conseqüència del mutu dissentiment, es procedeixi a la
restitució al donant dels béns transmesos de present, aquesta no
perjudicarà els drets dels creditors del donatari, ni les
càrregues, ni els gravàmens amb què el donatari hagi gravat els
dits béns a favor de terceres persones.
 
Quan siguin diversos els donataris, el dissentiment podrà
acordar-se amb tots o només amb algun o alguns d’ells.
 
Quan el dissentiment s’acordi només amb algun o alguns dels
donataris serà d’aplicació el dret d’acréixer o el
d’incrementació forçosa d’acord amb l’article 24 de la
Compilació.
 
Article 26
Novació i mutu dissentiment en cas de premoriència del
donatari
 
En cas de premoriència del donatari, la novació i el mutu
dissentiment es poden fer entre el donant i els hereus del
donatari premort, sens perjudici del dret dels legitimaris
d’aquest.
 
Article 27
Regles comunes a la novació i al mutu dissentiment
 
Als acords de novació i mutu dissentiment de la donació
universal s’han d’aplicar les mateixes regles de capacitat i
representació, així com les mateixes formalitats, exigides per a
l’atorgament d’aquella.
 
No serà necessària la compareixença de les persones
intervinents en la donació universal quan els acords de novació
o dissentiment no afectin el seu nomenament.

 
Article 28
Irrevocabilitat
 
La donació universal de béns presents i futurs és irrevocable,
sens perjudici de la facultat del donant de revocar o modificar,
en qualsevol moment, els nomenaments, els encàrrecs o les
reserves fets a favor de terceres persones, en els termes prevists
en els articles 17 i 18 d’aquesta llei.
 
Article 29
Causes generals de revocació
 
El donant també pot revocar unilateralment la donació
universal:
 

1r. En cas d’incórrer el donatari en causa d’indignitat, en els
termes prevists en l’article 7 bis de la Compilació.
Les causes previstes en les lletres a) i b) del punt 1 de
l’article 7 bis esmentat suposaran la revocació automàtica
de la donació sempre que el donant no faci manifestació
expressa en contra. Així mateix, el donant pot perdonar-les
en document públic. 
2n. En cas d’incompliment voluntari de les càrregues
imposades de manera expressa al donatari, sempre que el
donant no hagi optat per exigir-ne el compliment. 
3r. Per ruptura de relacions personals entre donant i
donatari sempre que no sigui per causa imputable
exclusivament al donant. 
4t. En cas d’incórrer en causa d’ingratitud. En particular,
són causes d’ingratitud:

a) Haver-li negat indegudament aliments.
b) Haver-lo maltractat físicament o psíquicament. 

5è. En cas d’haver incorregut el donant en error excusable
sobre qualitats o fets personals del donatari que suposin una
pèrdua de confiança sobrevinguda, en el sentit que si
haguessin existit en el moment de l’atorgament de la
donació universal, el donant no l’hauria elegit com a hereu. 
6è. Per una altra causa lícita prevista en la donació
universal. En aquest cas, se’n podrà sol·licitar la constància
en el Registre de la Propietat.

 
Article 30
Causes específiques de revocació
 
Es poden revocar les donacions universals atorgades entre
cònjuges, a més de per les causes previstes en l’article anterior,
per l’incompliment greu o reiterat dels deures conjugals, la
nul·litat del matrimoni si el donatari ha obrat de mala fe, i la
separació legal o el divorci.
 
Pel que fa a les parelles estables sotmeses al Dret civil de les
Illes Balears, la donació universal es pot revocar en cas de
cancel·lació de la seva inscripció en el registre corresponent,
llevat que sigui per contreure matrimoni entre si o per la mort
de qualsevol d’ells.

Article 31
Exercici notarial de la facultat de revocació
 
El donant pot revocar la donació universal en el termini d’un
any comptador des que en va conèixer la causa.
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El donant pot exercitar, per via notarial, la revocació de la
donació universal, en document públic, que ha de ser notificat
de manera fefaent al donatari o, en cas de mort d’aquest, als
seus hereus.
 
El donatari o els seus hereus poden oposar-se a la revocació de
la donació universal, de manera fefaent i en el termini màxim
d’un mes comptador des de la recepció de la notificació. En cas
de no oposar-s’hi, la donació quedarà sense efecte.
 
Article 32
Procediment judicial de revocació
 
És procedent la via judicial per exercitar la revocació:
 

1r. En cas d’oposició del donatari o dels seus hereus.
L’acció de revocació s’ha d’exercir en el termini d’un any
comptador des de la notificació de la dita oposició. 
2n. Quan s’hagi acordat el sotmetiment de la revocació a un
procediment de mediació i aquesta hagi conclòs sense
acord. L’acció de revocació s’ha d’exercir en el termini
d’un any comptador des de l’acta de finalització. 
3r. En cas que es desconegui el parador del donatari o, si
escau, dels seus hereus.  
4t. En cas que no hagi estat possible la notificació.

 
En aquests dos darrers supòsits, el termini d’un any s’ha de
comptar des de l’atorgament del document públic de revocació.
Mentre no transcorri aquest termini, el donant podrà continuar
instant la notificació de la revocació.
 
Article 33
Anotació preventiva de l’exercici de la revocació
 
El donant pot sol·licitar l’anotació preventiva de l’exercici de
la revocació al Registre de la Propietat, d’acord amb la
legislació hipotecària.
 
Article 34
Successió processal
 
En cas de defunció del donant durant el procés de revocació,
aquest pot ser continuat pels seus hereus, sempre que aquests
siguin diferents d’aquell o d’aquells hereus contra els quals se
segueix el procés de revocació. També pot ser continuat, si
escau, pel substitut o substituts del donatari contra els quals se
segueix el procés de revocació.
 
Mort el donant, i revocada la donació universal, subsistiran
com a clàusules codicil·lars les disposicions o càrregues no
personalíssimes, imposades al donatari revocat, a favor de
terceres persones. Aquestes disposicions seran considerades
com a llegats a càrrec de l’herència.
 
Article 35
Efectes de la revocació respecte dels béns presents
 
La revocació de la donació universal produirà la recuperació
pel donant dels béns transmesos que encara es conservin en el
patrimoni del donatari o que n’hagin sortit a títol gratuït. 

En cap cas, el donatari no tindrà l’obligació de tornar els fruits
i les rendes que hagi obtingut abans de la notificació de la
revocació o de la interposició de la demanda.

 
La revocació no afectarà les càrregues que el donatari hagi
imposat sobre els béns donats amb anterioritat a l’anotació en
el Registre de la Propietat de la pretensió de revocació.
 
Article 36
Efectes de la revocació respecte de la qualitat d’hereu
 
La revocació deixa sense efectes la institució d’hereu feta a
favor del donatari, que subsistirà respecte dels altres instituïts
simultàniament o successivament, si n’hi ha.
 
En cas de no haver-hi altres instituïts, la ineficàcia de la
donació universal no afectarà la subsistència de les reserves de
drets ni els nomenaments o encàrrecs fets a favor de terceres
persones. A aquests efectes, l’escriptura de donació universal
valdrà com a codicil.
 
Article 37
Preterició, supervivència i supervenció
 
La donació universal no quedarà en cap cas sense efecte per
preterició de legitimaris, sens perjudici del seu dret a reclamar
allò que per llegítima els correspongui.
 
La preterició intencional de legitimaris quan l’hereu contractual
no sigui fill, ni descendent ni cònjuge o parella estable del
donant, no suposarà l’anul·lació de la donació universal,
sempre que el donant hagi ordenat que es respectin les
llegítimes i que la donació valgui encara que es doni un supòsit
de preterició intencional.
 
La preterició no intencional esdevinguda per supervivència o
supervenció de fills o descendents es pot establir com a causa
de revocació del punt 6 de l’article 29 d’aquesta llei.
 

Capítol III
La definició

 
Secció 1a 

Disposicions generals
 

Article 38
Concepte, tipologia i caràcters essencials
 
Pel pacte successori de definició, els descendents legitimaris
poden pactar la renúncia a la llegítima o per més de la
llegítima, en la successió dels seus ascendents, en consideració
a alguna donació, atribució o compensació que d’aquests, o del
seu hereu contractual o d’altres ascendents, rebin o hagin rebut
amb anterioritat.
 
A manca de declaració expressa, la definició s’entén limitada
a la llegítima.
 
Article 39
Contingut
 
La renúncia de la llegítima s’entén feta de manera pura i
simple, encara que, en virtut de l’article 49 de la Compilació,
la donació o l'atribució patrimonial estigui subjecta a
l’obligació de complir determinades càrregues, al pacte de
reversió o al de prohibició de disposar.
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En aquests casos, s’entén renunciada la possibilitat d’exercir la
facultat prevista en l’article 49 de la Compilació, pel fet que el
renunciant coneix i accepta la disposició feta.
 
Article 40
Computació i col·lació de donacions
 
A la mort del causant, els béns donats seran computats per al
càlcul,  de la manera que preveu el paràgraf tercer de l’article
47 de la Compilació, de la llegítima dels altres hereus forçosos,
tret que aquests renunciïn expressament i vàlidament a la dita
computació.
 
Els béns donats no seran col·lacionables en la partició si el
donant no ho fa constar expressament així, amb les excepcions
previstes en els articles 49 i 50 d’aquesta llei.
 
En cas que, per l’aplicació del paràgraf anterior, sigui
procedent la col·lació dels béns donats, el definit rebrà de
menys tant com ja hagi rebut, però no haurà de compensar la
resta de cohereus per la falta d’equivalència.
 
En cas de premorir el renunciant al disposant, els descendents
d’aquell no podran exercitar el dret de representació.
 
Article 41
Premoriència del definit
 
La premoriència del definit a l’ascendent, sense deixar
descendència, suposarà la ineficàcia sobrevinguda de la
definició i, en relació amb els béns transmesos, resultaran
aplicables els articles 21 i 22 d’aquesta llei.
 
Article 42
Mutu dissentiment
 
El pacte de definició es pot deixar sense efecte per mutu acord
entre disposant i definit, consignat en escriptura pública, i és
necessària la mateixa capacitat que fou necessària per
atorgar-lo.
 
Article 43
Causes de revocació
 
El disposant o definidor pot revocar el pacte de definició en cas
d’incórrer el definit en les causes que estableix l’article 29 en
els punts 1, 2, 3 o 4 d’aquesta llei. Les causes previstes en el
número 4 de l’article 29 seran causes justes de desheretament.
 
La concurrència de les causes d’indignitat del punt 1 de
l’article 29 suposarà la pèrdua definitiva del dret a llegítima.
 
Per contra, el renunciant recobrarà el seu dret a la llegítima: 

1r. En el cas de revocació per incompliment de les
condicions o càrregues imposades al definit, en el pacte de
definició formalitzat d’acord amb el paràgraf primer de
l’article 39 d’aquesta llei. 
2n. En el cas que hagi procedit la revocació per aplicació de
la causa número 3 de l’article 29 d’aquesta llei.

 
El renunciant també conservarà el seu dret a la llegítima en el
cas de pèrdua de la titularitat dels béns donats, com a
conseqüència d’un procediment de sanejament per evicció.
 

Article 44
Exercici del procediment de revocació
 
En l’exercici del procés de revocació són aplicables els articles
31, 32 i 33 d’aquesta llei.
 

Secció 2a
El pacte de definició limitada a la llegítima

 
Article 45
Definició i successió contractual
 
La definició limitada a la llegítima no invalida la donació
universal de béns presents i futurs atorgada amb anterioritat,
tant si fou feta a favor del mateix definit com a favor de
terceres persones, ni tampoc no priva d’eficàcia cap de les
seves disposicions, sens perjudici del que estableix l’article
següent.
 
Si el donant universal ha imposat al donatari l’obligació de
satisfer les llegítimes als seus legitimaris, aquest podrà
complir-la, en vida del donant, mitjançant un pacte de
definició, el qual tindrà la mateixa consideració que si fos fet
pel donant.
 
El contingut de l’obligació de satisfer les llegítimes imposada
al donatari universal es regeix pel que disposa l’article 14
d’aquesta llei.
 
La definició limitada a la llegítima no impedirà a l’ascendent
atorgar posteriorment una donació universal de béns presents
i futurs, tant si es fa a favor del mateix definit com a favor
d’una tercera persona. Així mateix, tampoc no impedirà al
renunciant l’atorgament posterior d’una definició per més de la
llegítima.
 
Article 46
Definició i successió testamentària
 
La definició limitada a la llegítima deixarà sense efecte les
disposicions relatives a aquesta fetes a favor del renunciant,
que constin en donació universal, en testament o en codicil, tant
anteriors com posteriors a l’atorgament de la definició.
 
Així mateix, els llegats a càrrec de la part de lliure disposició
i la institució d’hereu, a favor del definit, seran vàlids.
 
Article 47
Definició i successió intestada
 
En cas que el donant definidor mori intestat, el descendent
renunciant, que va atorgar definició limitada a la llegítima, serà
cridat a heretar d’acord amb les regles de la successió intestada.
 
En la successió intestada, el definit no està obligat a
col·lacionar els béns donats, exceptuant quan el donant
definidor li ho hagi imposat, i quan la definició resulti
inoficiosa, en relació amb el dret a llegítima de la resta de
legitimaris.

 



10092 BOPIB núm. 180 -  11 de novembre de 2022

Secció 3a
El pacte de definició àmplia o per més de la llegítima

 
Article 48
Definició àmplia i successió contractual
 
La definició àmplia o per més de la llegítima es pot atorgar
abans i després d’una donació universal de béns presents i
futurs, tant si aquesta és a favor del mateix renunciant com si
ho és a favor de terceres persones.
 
Tanmateix, no serà vàlid l’atorgament d’un nou pacte de
definició a favor del mateix renunciant, excepte en el cas de
revocació o resolució de l’anterior.
 
Article 49
Definició àmplia i successió testamentària
 
La definició no limitada a la llegítima deixarà sense efecte totes
les disposicions de caràcter patrimonial, ordenades a favor del
renunciant, en testament o codicil anteriors al seu atorgament.
 
El nomenament dels descendents del definit, com a substituts
vulgars, serà vàlid i implicarà l’obligació d’aquells de
col·lacionar allò rebut pel definit, sempre que l’ascendent no
els hagi dispensat expressament.
 
Les disposicions fetes a favor del renunciant amb posterioritat
a la definició seran vàlides.
 
Article 50
Definició àmplia i successió intestada
 
En cas que el donant definidor mori intestat, el descendent
renunciant que va atorgar definició no limitada a la llegítima,
o els seus descendents, seran cridats a heretar d’acord amb les
regles de la successió intestada.
 
En els supòsits de definició no limitada a la llegítima en els
quals el definit sigui també cridat com a cohereu intestat, sens
perjudici de l’aplicació de les regles de fixació de la llegítima
d’acord amb la Compilació, el definit o els seus descendents
hauran de col·lacionar allò que excedeix la llegítima, sempre
que l’ascendent no els hagi dispensat expressament de col·lació
en l’herència intestada.
 

TÍTOL III
LA SUCCESSIÓ PACCIONADA A LES ILLES

D’EIVISSA I FORMENTERA
 

Capítol I
Disposicions generals dels pactes successoris

 
Article 51
Concepte
 
1. Els pactes successoris són els negocis jurídics formalitzats
per dues o més persones, mitjançant els quals:
 

a) Es defereix la successió mortis causa d’una d’elles en
relació amb tots o amb part dels seus béns.
 

b) Es renuncia a la llegítima o a d’altres drets a la successió
d’una altra persona, sigui o no atorgant del pacte.

 
2. Els pactes successoris poden comportar la transmissió actual
o diferida de tots o de part dels béns del causant.
 
3. Els pactes successoris continguts en capítols matrimonials
(espòlits) es regeixen per les normes establertes en l’article 66
de la Compilació i en aquest títol.
 
Article 52
Forma
 
Només seran vàlids els pactes successoris atorgats en escriptura
pública.
 
Article 53
Compatibilitat entre successions
 
La successió contractual és compatible amb la testamentària i
la intestada en els termes prevists en aquest títol.
 
Article 54
Pluralitat de pactes successoris
 
L’atorgament d’un pacte successori no impedirà al causant
atorgar altres pactes ulteriors a favor de qualssevol persones,
amb independència que hagin estat instituïdes amb anterioritat,
o que hagin renunciat a la llegítima o a qualsevol altre dret a la
successió del causant.
 
Article 55
Compatibilitat de pactes successoris
 
El pacte successori posterior serà vàlid sempre que no
contradigui les disposicions contingudes en el pacte successori
precedent, tret dels casos de mutu dissentiment o revocació
prevists en l’article 62 d'aquesta llei.
 
Article 56
Contingut dels pactes successoris
 
1. Els pactes successoris poden contenir qualssevol
disposicions mortis causa, a títol universal o singular, amb les
substitucions, modalitats, reserves, renúncies, clàusules de
reversió, càrregues i obligacions que els atorgants hi
estableixin, sense que per això perdin la seva condició de
negoci jurídic gratuït.
 
Les càrregues i obligacions poden consistir, segons la tradició
jurídica pitiüsa, en la cura i l’atenció d’algun dels atorgants o
de tercers.
 
2. Així mateix, els pactes successoris poden instrumentar les
institucions que conté la legislació de l’Estat relativa a la
protecció patrimonial de les persones amb discapacitat.
 
Article 57
Objecte dels pactes successoris
 
Poden ser objecte de pacte successori qualssevol tipus de béns
o de drets patrimonials no personalíssims.
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Article 58
Interpretació i integració
 
1. Per a la interpretació dels pactes successoris cal ajustar-se al
sentit literal de les seves clàusules; en cas de dubte, si les
paraules semblen contràries a la intenció evident de les parts,
prevaldrà aquesta sobre la literalitat de la clàusula dubtosa.
 
2. Si alguna clàusula admet diferents sentits, s’ha d’entendre en
el que resulti més adequat per a la producció d’efectes.
 
En la interpretació de les clàusules controvertides s’observaran
les regles següents:
 

a) Els pactes successoris que comportin transmissió actual
de béns s’entendran en el sentit més favorable als interessos de
l’instituent, i, en la mesura que sigui possible, en el del menor
lucre de l’instituït enfront de l’instituent.
            

b) En els pactes successoris sense transmissió actual de
béns, l’amplitud del seu abast dependrà del caràcter universal
o singular amb què s’hagi atorgat la institució.
 

c) Els pactes successoris de finiment s’entendrán en el sentit
que s’indica en l’article 74.2 d’aquesta llei, tot atenent la
tradició jurídica de les illes d’Eivissa i Formentera.
 

d) Per a la interpretació dels heretaments cal ajustar-se al
que resulti del conjunt d’estipulacions contingudes en els
espòlits dels quals formin part, tot atenent la tradició jurídica
pitiüsa.
 

Capítol II
Sobre els pactes d’institució

 
Secció 1a 

Aspectes generals
 

Article 59
Capacitat de la persona instituent
 
La persona instituent ha de ser major d’edat i tenir capacitat per
contractar, sens perjudici d’allò que disposa l’article 69
d'aquesta llei.
 
Article 60
Persones instituïdes
 
1. Poden ser instituïdes en pacte successori les persones
físiques, majors o menors d’edat, i les persones jurídiques, ja
sigui a títol universal o singular.
 
2. Poden ser instituïdes en pacte una o més persones, ja sigui
amb caràcter simultani o successiu. En aquest darrer cas, s’han
d’observar les limitacions establertes per a les substitucions
fideïcomissàries, d’acord amb la tradició jurídica pitiüsa.
 
3. La designació de la persona o persones instituïdes es pot fer:
 

a) Determinant en el mateix pacte les persones cridades a la
successió.
 

b) Establint les regles d’acord amb les quals s’hagi de
deferir l’herència en el futur.

 
c) Delegant en el cònjuge o en la parella estable legalment

constituïda la facultat d’ordenar la successió, en els termes que
preveu l’article 71 de la Compilació.
 
Article 61
Representació
 
1. La persona instituent pot actuar a través de representant
voluntari a qui hagi conferit poder especial per a l’atorgament.
El poder ha d’identificar necessàriament el successor
contractual i contenir instruccions precises sobre el seu
contingut i termini de vigència.
 
2. També pot delegar en el cònjuge o en la parella legalment
constituïda la facultat d’ordenar la successió conformement
amb l’article 71 de la Compilació.
 
3. La persona instituïda pot atorgar el pacte successori
mitjançant representació legal o voluntària.
 
Article 62
Irrevocabilitat i excepcions
 
1. Els pactes successoris són irrevocables. Tan sols poden ser
deixats sense efecte en escriptura pública, per les mateixes
persones que els varen atorgar, i també per la sola voluntat de
la persona instituent, en els supòsits següents:
 

a) Incompliment per l’instituït de les càrregues i condicions
establertes en el pacte.
 

b) Quan l’instituït incorri en una de les causes d’indignitat
enumerades en l’article 69 bis de la Compilació.
 

c) Quan, tractant-se d’un legitimari, l’instituït incorri en una
de les causes de desheretament.
 

d) En els supòsits de nul·litat matrimonial, separació legal
i divorci, extinció de parella legalment constituïda o ruptura de
parella de fet, pel que fa als pactes sense transmissió actual,
tant a títol universal com singular.
 
Pel que fa als pactes d’institució d’hereu amb transmissió
actual, el successor conservarà els drets sobre els béns objecte
del pacte però perdrà la qualitat d’hereu contractual.
 
2. El pacte successori no quedarà sense efecte per causa de
preterició sens perjudici que els legitimaris en puguin reclamar
la llegítima, d’acord amb les regles de la Compilació.
 
3. Els pactes successoris atorgats a favor de persones que han
de néixer només podran ser revocats quan hi concorrin les
causes de desheretament legitimari.
 
4. En els supòsits de nul·litat, separació legal i divorci de les
persones que atorgaren espòlits per raó del seu matrimoni, cal
ajustar-se al que disposa l’article 66.8.c), d) i e) de la
Compilació per revocar els heretaments continguts en
l’escriptura de capítols matrimonials.
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Article 63
Novació
 
Els pactes successoris poden ser novats en escriptura pública,
per mutu acord entre les mateixes persones que atorgaren els
pactes originaris.
 
Article 64
Compatibilitat entre successions
 
1. El pacte successori revoca el testament anterior tret que en
el pacte es disposi que aquell ha de subsistir en tot o en part.
 
2. Serà vàlid el testament atorgat amb posterioritat al pacte
successori, en tot allò que no s’hi oposi.
 
3. El pacte successori a títol singular també és compatible amb
la successió intestada, de conformitat amb el que s’estableix en
aquest títol.
 
Article 65
Modalitats
 
Els pactes poden ser d’institució a títol universal o a títol
singular, implicar simples crides a la successió o contenir
transmissió actual de tots o de part dels béns de l’instituent.
 

Secció 2a
Pactes d’institució a títol universal

 
Article 66
Concepte
 
1. Els pactes successoris a títol universal confereixen a la
persona instituïda la qualitat d’hereva contractual.
 
2. Aquests pactes poden ser amb transmissió actual de béns o
sense.
 
Article 67
Capacitat de la persona instituïda
 
En els pactes successoris d’institució a títol universal, la
capacitat de la persona instituïda es regeix per les normes
generals d’acceptació d’herència.
 
Article 68
Pactes amb transmissió actual
 
1. Quan el pacte successori suposi la transmissió efectiva de
béns en vida de l’instituent, aquest, a més de la capacitat
general establerta en l’article 59 anterior, haurà de gaudir de la
lliure disposició.
 
2. Els pactes d’institució poden implicar la transmissió actual
de tots o de part dels béns. 

L’instituent pot reservar-se la facultat de disposar-ne per
qualsevol títol. En els pactes d’institució a títol universal, les
porcions vacants a la mort de l’instituent incrementaran la
quota hereditària de la persona instituïda.
 
3. Els pactes successoris subsistiran en cas de premoriència de
l’instituït, sense que es doni la reversió a favor de l’instituent,

tret que s’hagi pactat de manera expressa en el moment del seu
atorgament.
 
Article 69
Pactes sense transmissió actual
 
1. Quan el pacte successori no suposi la transmissió efectiva
dels béns en vida de l’instituent, aquest haurà de:
 

a) Ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

b) Ser major de setze anys amb assistència dels seus
progenitors o, si escau, d’un defensor judicial.
 
2. Els pactes successoris sense transmissió actual de béns
confereixen únicament la qualitat personalíssima d’hereu
contractual i queden sense efecte per premoriència de la
persona física instituïda o extinció de la persona jurídica.
L’instituent conservarà fins a la seva mort la propietat dels
béns, però no podrà disposar-ne en frau dels drets de l’instituït.
 

Secció 3a
Pactes d’institució a títol singular

 
Article 70
Concepte
 
1. Els pactes successoris a títol singular confereixen a la
persona instituïda la qualitat de legatària contractual.
 
2. Aquests pactes poden ser atorgats amb transmissió actual de
béns o sense.
 
Article 71
Capacitat de la persona instituïda
 
Les persones menors d’edat, a partir dels setze anys, poden
atorgar per si mateixes pactes successoris de llegat, sempre que
no resultin afectades per càrregues, condicions o qualsevol altra
prestació.
 
Article 72
Pactes amb transmissió actual
 
1. Quan el pacte successori suposi la transmissió efectiva de
béns en vida de l’instituent, aquest, a més de la capacitat
general establerta en l’article 59 anterior, haurà de gaudir de la
lliure disposició.
 
2. L’instituent es pot reservar la facultat de disposar per
qualsevol títol dels béns objecte del llegat.
 
3. Els pactes successoris subsistiran en cas de premoriència de
l’instituït, sense que es doni la reversió a favor de l’instituent,
tret que s’hagi pactat de manera expressa en el moment del seu
atorgament.
 
Article 73
Pactes sense transmissió actual
 
Els pactes successoris sense transmissió actual de béns
confereixen únicament la qualitat personalíssima de legatari
contractual, i queden sense efecte per premoriència de la
persona física o extinció de la persona jurídica instituïda. 
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L’instituent conservarà fins a la seva mort la propietat dels
béns, però no podrà disposar-ne en frau dels drets de l’instituït.
 
A la mort de l’instituent, el legatari podrà prendre possessió per
si mateix dels béns llegats, tret de disposició en contrari.
 

Capítol III
Sobre els pactes de finiment o de renúncia

 
Secció 1a 

Aspectes generals
 

Article 74
Concepte
 
1. El finiment és un pacte successori en virtut del qual el
descendent legitimari renuncia als drets que li puguin
correspondre a la successió de l’ascendent en consideració a
una donació, atribució o compensació que aquest ascendent o
el seu hereu contractual facin o li hagin fet en vida d’aquell.
L’atribució, la compensació o la donació feta per l’hereu
contractual pot consistir en béns que no formin part del
patrimoni del causant.
 
2. El finiment pot estar limitat o no a la llegítima. El finiment
sense fixació del seu abast s’entén que és general i limitat a la
llegítima.
 
3. El finiment pot comportar o no la transmissió actual dels
béns objecte d’aquest.
 
4. El finiment no pot vulnerar, en cap cas, les llegítimes de la
resta de legitimaris.
 
5. Els pactes de finiment són irrevocables. Només es poden
deixar sense efecte per mutu dissentiment o quan el renunciant
incorri en causa de desheretament o d’indignitat successòria.
 
Article 75
Capacitat
 
1. Per atorgar un pacte de finiment el descendent legitimari ha
de tenir capacitat per contractar i la lliure disposició dels seus
béns.
 
2. El descendent menor emancipat pot atorgar un pacte de
finiment amb l’assistència de l’altre progenitor o, si escau, d’un
defensor judicial.
 
El pacte de finiment del descendent menor no emancipat i
major de setze anys serà atorgat per l’altre progenitor o, si
escau, pel defensor judicial, sempre que el menor presti el seu
consentiment.
 
El descendent menor d’edat pot actuar a través de representant
legal que supleixi la seva capacitat, amb les autoritzacions
judicials que es requereixin.
 
3. En els casos de persones amb discapacitat necessitades
d’especials mesures de protecció, cal ajustar-se al que resulti de
la legislació aplicable.

 

Secció 2a
Pacte de finiment limitat a la llegítima

 
Article 76
Concepte
 
Pel finiment de llegítima, el descendent legitimari renuncia a la
llegítima que li pugui correspondre en l’herència de l’ascendent
en consideració a una donació, atribució o compensació que
aquest ascendent o el seu hereu contractual facin o li hagin fet
en vida d’aquell.
 
Article 77
Modalitats de finiment de llegítima
 
1. El finiment limitat a la llegítima pot ser general o especial.
 

a) És general el finiment que es fa en consideració a tots els
béns presents i futurs del causant. L’atorgament de finiment
general impedirà al renunciant atorgar nous pactes de finiment
de llegítima a la successió del mateix causant. A la mort
d’aquest, el renunciant no podrà reclamar el complement de
llegítima.
 

b) És especial el finiment que es fa únicament en
consideració a tots o alguns dels béns presents del causant.
L’atorgament de finiment especial no impedirà al renunciant
atorgar nous pactes especials de finiment en consideració a la
resta de béns presents del causant. Així mateix, l’atorgament de
finiment especial no impedirà al renunciant atorgar amb
posterioritat un pacte de finiment general de llegítima.
 
2. En cas que l’ascendent transmeti per qualsevol títol
successori o per donació algun dels béns immobles en
consideració als quals s’hagi atorgat finiment, l’adquirent podrà
inscriure’l lliure d’afecció real per raó de la llegítima del
renunciant.
 
Article 78
Efectes del finiment o renúncia
 
1. El finiment de llegítima deixa sense efecte qualsevol
disposició relativa a la llegítima del descendent renunciant,
sigui quina sigui la data del testament.
 
En aquest supòsit seran vàlides les disposicions testamentàries
a favor del descendent renunciant amb càrrec a la porció lliure,
sigui quina sigui la data del negoci jurídic successori.
 
2. En morir el causant, la quota legitimària renunciada
incrementarà l’herència d’acord amb l’article 80 de la
Compilació.
 
3. Mort intestat el causant, el descendent renunciant serà cridat
com a hereu, segons les regles de la successió intestada.
 

Secció 3a
Pacte de finiment no limitat a la llegítima

 
Article 79
Concepte
 
Pel pacte successori de finiment no limitat a la llegítima el
descendent legitimari major d’edat pot renunciar a tots els
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altres drets que li puguin correspondre a l’herència de
l’ascendent, en consideració a una donació, atribució o
compensació que aquest ascendent o el seu hereu contractual li
faci o li hagi fet en vida d’aquell.
 
Article 80
Efectes
 
1. En el finiment no limitat a la llegítima seran vàlides les
disposicions de caràcter patrimonial ordenades en un testament
posterior i quedaran sense efecte les que s’ordenin en un
testament anterior, sempre que no es disposi en el pacte de
finiment que aquell subsisteixi en tot o en part.
 
2. Mort intestat el causant, el descendent renunciant no serà
cridat com a hereu a la successió intestada, ni tampoc els seus
descendents, tret dels casos en què aquests hagin d’heretar per
dret propi.
 
Disposició addicional primera
Modificacions normatives
 
1. Modificació dels articles 57 i 59 del Decret legislatiu 1/2014,
de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
de tributs cedits per l’Estat, que passen a tenir la redacció
següent:
 

"Article 57
Els pactes successoris aplicables a les illes de Mallorca i
Menorca

 
Els pactes successoris regulats en el títol II de la Llei de
successió voluntària paccionada o contractual de les Illes
Balears tenen el caràcter de títol successori a l’efecte de
l’article 11.b) del Reglament de l’impost sobre successions
i donacions, i, en conseqüència, gaudeixen de tots els
beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en
tant que hi siguin aplicables."

 
"Article 59
Pactes successoris aplicables a les illes d’Eivissa i
Formentera

 
Els pactes successoris regulats en el títol III de la Llei de
successió voluntària paccionada o contractual de les Illes
Balears tenen el caràcter de títol successori a l’efecte de
l’article 11.b) del Reglament de l’impost sobre successions
i donacions, i, en conseqüència, gaudeixen dels beneficis
fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que
hi siguin aplicables."

 
2. Modificació dels articles 6 i 53.1 del Decret legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Compilació de Dret civil de les Illes Balears, que passa a tenir
la dicció següent:
 

"Article 6
 

L’herència es defereix per testament, per llei i pels
contractes regulats en la Llei de successió voluntària
paccionada o contractual de les Illes Balears."

 

"Article 53
 

1. La successió abintestat es regeix pel que disposa el Codi
civil, sens perjudici, si escau, dels drets que reconeix al
cònjuge vidu l’article 45 d’aquesta compilació i del que es
preveu en la Llei de successió voluntària paccionada o
contractual de les Illes Balears."

 
Disposició addicional segona
 
La comunitat autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les
competències previstes en l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i en funció dels principis que les inspiren i dels altres
que conté l’estatut esmentat, ha de garantir i promoure
l’aplicació del Dret civil propi i, en particular, de les
institucions jurídiques regulades en aquesta llei, tot respectant
les peculiaritats i la substantivitat del dret de cadascuna de les
illes, i ha de vetllar perquè, en cap cas, no es puguin adoptar
mesures que perjudiquin o desincentivin l’aplicació del Dret
civil propi o de les institucions esmentades.
 
Disposició transitòria única
Irretroactivitat i retroactivitat voluntària
 
Aquesta llei serà aplicable als pactes que es formalitzin a partir
de l’entrada en vigor de la mateixa llei.
 
Els pactes successoris de qualsevol tipus formalitzats amb
anterioritat a aquesta llei s’hi poden sotmetre per voluntat
expressa d’ambdues parts contractants.
 
Disposició derogatòria única
Derogació d’articles de la Compilació de Dret civil de les
Illes Balears
 
Queden derogats els articles 8 a 13, 50, 51 i 72 a 77 de la
Compilació de Dret civil de les Illes Balears.
 
Disposició final primera
Títol competencial
 
Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 30.27 de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, que atribueix a la comunitat
autònoma de les Illes Balears competència exclusiva, sens
perjudici del que disposa l’article 149.1 de la Constitució,
quant a la «Conservació, modificació i desenvolupament del
dret civil propi de les Illes Balears, inclosa la determinació del
seu sistema de fonts».
 
Disposició final segona
Text refós
 
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en el termini
de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en dugui a
terme la refosa total o només de les disposicions de les illes
d’Eivissa i Formentera d’aquesta llei dins el text de la
Compilació.
 
El text refós que s’aprovi haurà de regularitzar, aclarir i
harmonitzar les disposicions aplicables dins cadascun dels
llibres de què es compon la Compilació.
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Disposició final tercera
Entrada en vigor
 
Aquesta llei entra en vigor als dos mesos de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 8 de novembre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9562/22, relativa a política general del Governen
matèria d'habitatge, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mecanismes de col·laboració entre
l'administració i el sector privat per construir habitatge
social assequible i per a lloguer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la simplificació administrativa en el
canvi d'ús dels establiments turístics obsolets a residencial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures que permetin la tramitació
de l'expedient d'HPO privat abans de sol·licitar la
preceptiva llicència d'obres, de manera que els HPO privats
amb expedient aprovat puguin acollir-se als beneficis del
Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en
matèria d'habitatge.

A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9888/22, relativa a saturació i pressió humana a les
Illes Balears, amb les esmenes RGE núm. 11392 i 11883/22, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que no es pot
mantenir per insostenible el creixement poblacional i de
places turístiques viscut a Balears els darrers 25 anys. 

2. El Parlament de les Illes Balears constata que no es pot
mantenir per insostenible el creixement del parc
automobilístic i de flota de cotxes de lloguer viscut a
Balears els darrers 25 anys. 

3. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix
un enorme percentatge de compra d'habitatges a Balears per
no residents i que aquest és un dels principals factors de les
enormes dificultats existents a Balears per fer efectiu el dret
a un habitatge assequible.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les mesures territorials
corresponents perquè els nuclis turístics no puguin
augmentar la superfície de sòl urbà o urbanitzable per a
usos turístics, residencials o mixts.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar juntament amb els consells insulars
afectats, un canvi normatiu que estengui a Mallorca,
Menorca i Eivissa un marc legal que estableixi límits al
creixement del nombre de vehicles en circulació a cada una
de les illes, prenent com a referent la norma aprovada per
a l’illa de Formentera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una nova normativa que suposi
establir un sostre de cotxes de lloguer de possible
comercialització a cada una de les illes. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries perquè Balears
pugui establir un límit en la compra d'habitatges per part de
no residents o de persones amb manco de cinc anys de
residència.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a canviar el model de gestió aeroportuària atorgant
a les institucions de les Illes Balears una capacitat de
decisió sobre el dimensionament dels aeroports i les
connexions aèries amb origen o destí a les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el nou model de finançament incorpori com a
nous elements de referència l'augment poblacional, la
població flotant i el cost de la vida de cada territori.

10. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea
a establir un règim jurídic especial per a tots els territoris
insulars, permetent als governs d'aquests territoris establir
peculiaritats al règim jurídic general en cas que es donin
circumstàncies extraordinàries, com per exemple la
sobrepoblació o una pressió humana excessiva.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la capacitat màxima de càrrega

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-176.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202211392
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202211883


10098 BOPIB núm. 180 -  11 de novembre de 2022

humana de les Illes Balears per tal de racionalitzar i
optimitzar els recursos naturals de l’arxipèlag.

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8390/22, relativa a reducció
de la bretxa de gènere de les pensions, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a estendre el complement per a la reducció de la
bretxa de gènere a les persones que cobren pensions no
contributives. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incrementar la quantia d’aquest complement de
manera progressiva per tal que l’any 2030 la bretxa de
gènere de les pensions s’hagi reduït per sota del 10%. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a oferir més informació sobre el complement per
bretxa salarial perquè més dones s’hi puguin acollir en les
pensions contributives.

A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7680/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge per a joves.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 780/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de sanejament i depuració d'aigües
residuals.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Javier Bonet i Díaz
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient i Territori. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre, debaté les preguntes que es relacionen a continuació:

A) RGE núm. 9838/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a manca de pediatres a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

B) RGE núm. 9844/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuació del Servei de Salut davant la manca de metges a
Atenció Primària, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 9851/22, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
la regla de minimis, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

D) RGE núm. 9854/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions en el cicle de
l'aigua previstes a Formentera, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.

E) RGE núm. 9856/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris
d'avaluació de la LOMLOE, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.
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F) RGE núm. 9716/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
públic d'al·lergologia a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 9858/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions de
compliment dels terminis per a la dotació d'equipaments
promesos a Menorca, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

H) RGE núm. 9846/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors
pobres, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

I) RGE núm. 9847/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
promeses del Govern pel que fa a l'accés a l'habitatge, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

J) RGE núm. 9849/22, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència als
pacients de patologia dual, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

K) RGE núm. 9850/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a durada de
les baixades d'imposts que preveu el Règim Fiscal de les Illes
Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

L) RGE núm. 9852/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palma, ciutat
amb la cistella de la compra més cara, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre, debaté les preguntes que es relacionen a continuació:

M) RGE núm. 9848/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dificultats
dels ajuntaments i les famílies per fer front al cost de les
escoletes, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

N) RGE núm. 10620/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per defensar la propietat privada i evitar l'ocupació
il·legal d'habitatges, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.

O) RGE núm. 10607/22, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a nou hospital de pacients crònics de Felanitx,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

P) RGE núm. 10617/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sector
agrari després del certamen de fotografia per empoderar les
dones del camp, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.

Q) RGE núm. 10611/22, del diputat Jesús Sanz i Igual, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes estratègics a càrrec
dels fons Next Generation per a l'illa de Formentera, que
contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

R) RGE núm. 10615/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places
disponibles per a l'accés al grau de medicina de la facultat de la
UIB, que contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura.

S) RGE núm. 10621/22, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncia als
convenis de carreteres dels consells insulars a canvi del factor
d'insularitat, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

T) RGE núm. 10622/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
vacunal de les Illes Balears, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

U) RGE núm. 10623/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres dels habitatges de Can Escandell i Son Busquets, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

V) RGE núm. 10624/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat en el
transport públic d'SFM, que contestà el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

W) RGE núm. 10625/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals de l'Estat per a 2023, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

X) RGE núm. 10612/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport econòmic a malalts
i acompanyants que es desplacen a Mallorca, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

Y) RGE núm. 9845/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a importància de la mobilitat
aèria i marítima de la ciutadania de les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Z) RGE núm. 9839/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a compliment de la proposta de resolució per fer una licitació
per a cadascun dels sis edificis de Son Dureta, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AA) RGE núm. 9857/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
assistència del vicepresident del Govern als actes oficials, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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AB) RGE núm. 9853/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada d'imposts per a
2023, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AC) RGE núm. 10606/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a sol·licitud de no-aplicació de la LOMLOE el curs 2022-2023,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AD) RGE núm. 10616/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a règim
sancionador amb motiu de la COVID-19, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AE) RGE núm. 10626/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a un habitatge
per part dels ciutadans amb les rendes mitjanes i baixes, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2022, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
7413/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares al
Projecte de llei RGE núm 4877/22, de cooperació per a la
transformació global, amb el resultat següent: vots emesos 53,
vots a favor 3, vots en contra 50 i abstencions 0.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2022, rebutjà els Punts 2 a 4 i 6 a 9 de la Moció
RGE núm. 9562/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge,
amb el resultat següent: 
• Punt 2: vots emesos 51, vots a favor 13, vots en contra 26

i abstencions 12.
• Punts 3, 7 i 8: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en

contra 28 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 51, vots a favor 20, vots en contra 28

i abstencions 3.

• Punt 6: vots emesos 51, vots a favor 11, vots en contra 28
i abstencions 12.

• Punt 9: vots emesos 51, vots a favor 25, vots en contra 26
i abstencions 0.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2022, rebutjà els Punts 4, 6, 7, 11 i 12 de la Moció
RGE núm. 9888/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a saturació i pressió humana a les Illes
Balears, amb el resultat següent: 
• Punt 4: vots emesos 54, vots a favor 20, vots en contra 31

i abstencions 3.
• Punt 6: vots emesos 54, vots a favor 6, vots en contra 32 i

abstencions 16.
• Punts 7 i 12: vots emesos 54, vots a favor 3, vots en contra

34 i abstencions 17.
• Punt 11: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en contra 31

i abstencions 0.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2087/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a lliure elecció de llengua, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 50, vots a favor 4, vots en contra 30 i

abstencions 16. 
• Punt 2: vots emesos 50, vots a favor 20, vots en contra 30

i abstencions 0.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2022, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 14369/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir els drets i les condicions laborals dels
membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb el
resultat següent: vots emesos 51, vots a favor 24, vots en contra
27 i abstencions 0.
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Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 9845, 9839, 9857, 9855 i
9853/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2022, s'ajornaren les preguntes esmentades a
l'enunciat, presentades pels diputats Josep Castells i Baró del
Grup Parlamentari Mixt, Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Jorge Campos
i Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Patricia
Guasp i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos i Antonio
Costa i Costa del Grup Parlamentari Popular, relatives a
importància de la mobilitat aèria i marítima de la ciutadania de
les Illes Balears, a compliment de la proposta de resolució per
fer una licitació per cada un dels sis edificis de Son Dureta, a
assistència del vicepresident del Govern en els actes oficials, a
previsions per a la protecció de les famílies, els autònoms, les
PIME i els professionals i a baixada d'imposts per a 2023,
respectivament; amb motiu de l'absència de la presidenta del
Govern de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10585/22).

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 9848/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2022, s'aprovà per assentiment l'ajornament de
la pregunta esmentada a l'enunciat, presentada per la diputada
Margalida Durán i Cladera del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dificultats dels ajuntaments i les famílies per fer front
al cost de les escoletes.

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 10613, 10618 i 10619/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, s'ajornaren les preguntes esmentades a
l'enunciat, presentades pels diputats Marc Pérez-Ribas i

Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sebastià Sagreras
i Ballester i María Salomé Cabrera i Roselló, ambdós del Grup
Parlamentari Popular, relatives a estudi de capacitat màxima de
càrrega humana a Balears, a límits en matèria d'habitatge i a
Illes Balears com a destinació turística, respectivament; amb
motiu de l'absència del conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball (escrit RGE núm. 10613/22).

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 9855/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, s'aprovà per assentiment l'ajornament de
la pregunta esmentada a l'enunciat, presentada per la diputada
Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a previsions per a la protecció de les famílies, els
autònoms, les PIME i els professionals.

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

davant el Ple RGE núm. 10614/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, quedà retirada la pregunta esmentada a
l'enunciat, presentada per 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.

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de tramitació directa i en lectura única per a la

Proposició de llei RGE núm. 5476/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2022, quedà aprovat per 54 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció, l'acord d'aplicar la tramitació directa i en
lectura única a la proposició de llei esmentada, de successió
voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears.

Palma, a 9 de novembre de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

G)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a l’article 12, configura
l’organització institucional de l’ens amb la diferenciació dels
òrgans de govern i administració -format pel Consell de
Direcció i el director general- i de participació social, com és
el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article
25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca
d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al
director o la directora amb la definició i l’avaluació de les
polítiques de programació i de continguts de l’ens. 

Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s’estableix que el
Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser
integrat per 15 membres, els quals han de representar la
pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen. En
el Consell han d’estar representats, en tot cas, els sectors
professional, educatiu i cultural, les associacions de
consumidors i usuaris, i també les associacions representatives
de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la
mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell
Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que
transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en
serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre
del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna
dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades
reglamentàriament, per assistència a les reunions.
 

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d’octubre de 2022, d’acord amb les Normes reguladores per a
l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, ja esmentades, ha elegit les dues membres que han de
formar part del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, ateses les renúncies del Sr. Pau Roig Mas i de la Sra.
Victòria Morell Salom.

Així mateix, les dites Normes reguladores, al punt novè
disposen que la Presidència del Parlament ordenarà la
publicació del nomenament dels membres del Consell Assessor
de Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que
preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa
del Parlament, després d’haver-se’n publicat el nomenament en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

S’ordena la publicació del nomenament de la Sra. Marta
Serrano Martín i de la Sra. Marina Forteza Cuní com a
membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ateses les
renúncies del Sr. Pau Roig Mas i de la Sra. Victòria Morell
Salom.

De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels
nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 27 d’octubre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de setembre
de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 14369/21, relativa a garantir els drets i les
condicions laborals dels membres de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que actualitzi per a 2023 el complement per
residència dels empleats públics i agents destinats a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 5930/22, relativa a garantia
internacional de protecció de l'accés a la reproducció assistida
a lesbianes i dones sense parella, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
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1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a impulsar les mesures necessàries perquè a tot
l'àmbit de la Unió Europea es permeti, indistintament des de
la sanitat pública o privada, la gestació assistida a totes les
dones, independentment de la seva orientació o identitat
sexual i del seu estat civil. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es continuïn impulsant els protocols
d'atenció mèdica i ginecològica adaptats a les dones
lesbianes en col·laboració amb les entitats LGTBI de les
Illes Balears i els col·legis professionals de l'àmbit.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5363/22, relativa a agilitació de la
tramitació de la llei trans i LGTBI, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a accelerar els tràmits parlamentaris per aprovar
una llei trans i LGTBI estatal que assegurarà noves
proteccions i garanties a la dignitat de les persones que
formen part del col·lectiu i ampliarà els seus drets per
acostar-nos a un país més just i inclusiu.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La vicepresidenta de la comissió
Margalida Durán i Cladera

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 26 d'octubre de 2022, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 5950/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a reprovació del director general del Servei de Salut,
Sr. Juli Fuster Culebras, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 8 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del cap de Secció del Servei d'Aigües

Subterrànies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió no
permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de 2022, tengué lloc
la compareixença del cap de Secció del Servei d'Aigües
Subterrànies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears, qui exposà la seva visió i opinions
sobre la matèria pròpia de la comissió, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del president del Comitè d'Experts per

a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Economia, sobre el
compliment de l'obligació de l'article 7.4 de la Llei de canvi
climàtic (RGE núm. 5148/22).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2022, tengué lloc la
compareixença del president del Comitè d'Experts per a la
Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears,
qui informà sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No-acord en relació amb la sol·licitud de compareixença

RGE núm. 7550/22.

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre
de 2022, rebutjà, per 5 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció,
la col·licitud de compareixença esmentada, del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència sobre la seva
valoració respecte de l'Informe preliminar de la Comissió de
Peticions del Parlament de la Unió Europea i d'altres qüestions,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença de la directora general de

Provivienda i del director general d'HOGAR SÍ sobre la
situació de sensellarisme a les Illes Balears (RGE núm.
9717/22).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre
de 2022, acordà per unanimitat recaptar la compareixença de
la directora general de Provivienda i del director general
d'HOGAR SÍ sobre la situació de sensellarisme a les Illes
Balears .

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de novembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11677/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb la
situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9866/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9866/22, relativa a política general del Govern en relació amb
la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja el temps
d'espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a les
consultes amb especialistes hospitalaris i per realitzar-se una
prova complementària, i insta el Govern a recuperar, com més
aviat millor, el Decret de garantia de demora i al compliment
de l'article 25.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la recerca per tal d'aclarir els motius i les
causes de l'augment de les llistes d'espera, i ajudar així a
millorar els mecanismes que permeten l'accés als serveis de
salut de les Illes Balears, i reduir d'aquesta manera l'espera.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l'alarmant falta de
professionals sanitaris a les Illes Balears i insta el Govern de les
Illes Balears que prengui les mesures necessàries per fidelitzar
i captar els professionals sanitaris, i compleixi amb el mandat
parlamentari derivat de l'aprovació, per la Comissió de Salut de
dia 15 de juny de 2022, del següent text: 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la revisió immediata de la indemnització per residència
amb l'objectiu d'actualitzar-la al cost de vida a Balears i
equiparar-la al complement de Canàries, Ceuta i Melilla".

Palma, a 7 de novembre de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11575/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de les obligacions per part dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca, com recull la normativa legal dels
plans d'autoprotecció.

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.

S'han complert les obligacions per part dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca com recull la normativa legal dels
plans d'autoprotecció, punt 5, en relació amb el Reial decret
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal·lacions de protecció contra incendis?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 11576/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a patins i
bicicletes a les andanes (1).

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

Les bicicletes i els patins elèctrics s'estan convertint en un
perill real per als passatgers, per als trens i per a qualsevol que
transita per les andanes.

Per què SFM tolera que patins i bicicletes circulin per les
andanes i posin en perill els viatgers?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 11577/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a patins i
bicicletes a les andanes (2).

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

Les bicicletes i els patins elèctrics s'estan convertint en un
perill real per als passatgers, per als trens i per a qualsevol que
transita per les andanes.

Qui s'encarrega de controlar aquest tipus d'accessos?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 11578/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
jurídic d'SFM quan el personal té problemes amb persones
hostils.

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.

Dóna suport SFM, jurídicament, als vigilants de seguretat 
així com a tot el personal quan tenen problemes amb persones
hostils?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 11579/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interventor i vigilant d'SFM agredits el passat 26 d'octubre.

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

En quina situació es troben l'interventor i el vigilant d'SFM
agredits el passat 26 d'octubre a l'estació d'Inca? L'empresa els
presta assistència jurídica? L'empresa presta algun tipus
d'acompanyament als treballadors?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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F)
RGE núm. 11580/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metodologia dels agents de seguretat a bord dels trens
d'SFM.

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

Quants de trens tenen vigilants de seguretat els dies
laborables? I cada dia festiu?

Quants de vigilants de seguretat fan feina els horabaixes en
els trens els divendres, dissabtes i vespres de festius?

Porten seguretat a tot el viatge els dos darrers trens de la
jornada des de Palma?

A part de l'estació intermodal, Inca, Sa Pobla i Manacor,
quants de vigilants de seguretat hi ha a la resta d'estacions?

Quin protocol segueix SFM en cas d'agressió a un vigilant
o un treballador? S'ha complit sempre?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 11581/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a guàrdia de
seguretat en l'últim tren de la nit entre Inca i Manacor.

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

Per què  mai no hi ha guàrdia de seguretat en l'últim tren de
la nit entre Inca i Manacor essent un dels més conflictius,
especialment els divendres i els dissabtes?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 11582/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
als viatgers sense bitllet i que utilitzen la bicicleta i el
patinet a les andanes.

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.

S'ha pensat sancionar els viatgers sense bitllet, que circulen
en bicicleta per les andanes, fan eslàlom i cavallets amb els
patins mentre es riuen de la seguretat i dels altres viatgers?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 11583/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta
marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (1).

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

La Carta Marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en
un dels punts estableix: "Oferir desplaçaments puntuals, amb
un marge de 3 minuts de retard i un compliment de puntualitat
d'un 95%".

Quin és el grau de compliment d'aquest punt?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 11584/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta
marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (2).

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

La Carta Marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en
un dels seus punts estableix: "Oferir infraestructures interiors
no deteriorades i espais condicionats i il·luminats
correctament".

Quin és el grau de compliment d'aquest punt?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 11585/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta
marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (3).

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

La Carta Marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en
un dels seus punts estableix: "Mantenir les infraestructures en
bon estat de manera que el nombre de reclamacions relatives a
aquesta matèria es reduirà un 10% anual".
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Quin és el grau de compliment d'aquest punt?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 11586/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta
marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (4).

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

La Carta Marc de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en
un dels seus punts estableix: "Respondre tots els suggeriments,
els agraïments, les queixes o les reclamacions dins un termini
màxim de quinze dies comptadors des que SFM els rebi".

Quin és el grau de compliment d'aquest punt?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 11587/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la normativa relativa al transport de
bicicletes (1).

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

Acord del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca sobre l'aprovació del Reglament de serveis.

D'acord amb l'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, s'anuncia que en data 18
de desembre de 2014 el Consell d'Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca ha acordat aprovar el text actualitzat
del Reglament de serveis, que inclou els preceptes adaptats de
conformitat amb la normativa sobre la qual resulta competent
Serveis Ferroviaris de Mallorca i que s'adjunta com a annex.

Capítol II. Drets i deures de les persones usuàries.
Article 3. Drets
1.n) Transport de bicicles:
I. S'admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells
trens habilitats a aquest efecte i assenyalats en els horaris
oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana
i els festius s'admeten bicicletes en tots els trens, sempre
que s'aprofitin els espais reservats a aquest efecte.

Es compleix aquesta normativa? A molts de trens no hi ha
vigilància, com garanteixen els responsables d'SFM aquesta
obligació?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 11588/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la normativa relativa al transport de
bicicletes (2).

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

Acord del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca sobre l'aprovació del Reglament de serveis.

D'acord amb l'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, s'anuncia que en data 18
de desembre de 2014 el Consell d'Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca ha acordat aprovar el text actualitzat
del Reglament de serveis, que inclou els preceptes adaptats de
conformitat amb la normativa sobre la qual resulta competent
Serveis Ferroviaris de Mallorca i que s'adjunta com a annex.

Capítol II. Drets i deures de les persones usuàries.
Article 3. Drets
(...)
III. Les persones que viatgen han de romandre en les
plataformes dels cotxes i al costat de la bicicleta, i s'han de
responsabilitzar en tot moment de no causar molèsties a la
resta de passatge i sense malmetre el material ferroviari.

Des que el servei és gratuït hi ha hagut un fort increment
d'usuaris i també un increment de patinets i bicicletes.
Considera que es compleixen i es viatja amb la seguretat segons
recull la pròpia normativa de l'acord amb l'article 60 de la Llei
30/1992?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 11589/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la normativa relativa al transport de
bicicletes (3).

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.

Acord del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca sobre l'aprovació del Reglament de serveis.

D'acord amb l'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, s'anuncia que en data 18
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de desembre de 2014 el Consell d'Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca ha acordat aprovar el text actualitzat
del Reglament de serveis, que inclou els preceptes adaptats de
conformitat amb la normativa sobre la qual resulta competent
Serveis Ferroviaris de Mallorca i que s'adjunta com a annex.

Capítol II. Drets i deures de les persones usuàries.
Article 3. Drets
(...)
IV. En les unitats triples es poden carregar fins a un màxim
de quatre bicicletes, sempre en els espais reservats a aquest
efecte dins els cotxes remolc. En les unitats sense remolc
s'admeten dues bicicletes per plataforma (quatre per unitat).
L'admissió de més bicicletes en estacions intermèdies depèn
del criteri del personal d'intervenció en ruta, qui ho ha de
decidir en funció de l'ocupació real del tren.

Qui controla als trens que no porten vigilància el
compliment de la normativa per evitar incidents entre els
usuaris?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 11590/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a guia caní
al servei de seguretat d'SFM.

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

El servei de seguretat a SFM compta amb algun guia caní?
Consideren necessari davant l'increment de la inseguretat i els
episodis de violència dotar de més guies canins repartits a les
zones més conflictives?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 11591/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució del pressupost 2022 d'SFM.

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

Quin és el grau d'execució del pressupost 2022 d'SFM?
Indicau-ne les dades per partides.

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 11592/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç
específic de 5 vigilants i un altre personal de fins a 25
vigilants i vehicles per reduir el temps de reacció en cas
d'emergències a SFM.

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

Segons l'informe de valoració del sobre núm. 2, criteris
avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes presentades
a la licitació del contracte basat en l'acord marc per a la
contractació centralitzada del servei de seguretat i vigilància de
la comunitat autònoma de les Illes Balears (cc4/2020AM),
expedient 121/2022.

El Pla d’actuació i reacció en cas d’emergències o
situacions de perill greu per al servei ferroviari de l’empresa
Transports Blindats, SA ha creat un reforç específic de 5
vigilants, a més d'oferir un altre personal de fins a 25 vigilants
i vehicles per al seu desplaçament amb un temps de reacció
d'entre 15 i 40 minuts, acompanyat d'un pla coherent amb
l'objecte del contracte.

Ens pot indicar els noms dels 5 vigilants?

Relació dels 25 vigilants i matricules dels vehicles en cas de
ser activats.

Quina formació específica han rebut? Remeteu còpia dels
documents acreditatius de la formació rebuda.

En quants de simulacres han participat previstos al Pla
d'autoprotecció de les línies ferroviàries i instal·lacions d'SFM?

Palma, a 2 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

S)
RGE núm. 11637/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'informe de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears en relació amb la sol·licitud formulada per
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany pel que fa a la
instal·lació d'un centre de telecomunicacions al municipi.

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

En quina situació es troba actualment l'expedient de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en relació amb
la sol·licitud d'informe presentada el 13 de setembre de 2021
per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en relació amb la
sol·licitud de llicència (expedient de referència 3214/2020) de
l'EP Empresarial Telecomunicacions i Innovació Illes Balears
per a la instal·lació d'un centre de telecomunicacions al polígon
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12, parcel·la 49, del terme municipal de Sant Antoni de
Portmany?

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

T)
RGE núm. 11641/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació
sobre la publicitat alimentària en horari infantil.

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

Existeix cap regulació sobre la publicitat alimentària en
horari infantil a IB3?

Palma, a 3 de novembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

U)
RGE núm. 11649/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a queixes rebudes pel
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic el 2022.

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

Quantes queixes ha rebut el Defensor dels Usuaris del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears entre l'1 de gener de
2022 i el 31 d'octubre de 2022?

De les queixes rebudes pel Defensor dels Usuaris del
Sistema Públic entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2022,
quantes s'han respost a través de la direcció electrònica
habilitada única (DEHú)?

En quantes d'aquestes respostes que s'han notificat a través
de la direcció electrònica habilitada única (DEHú) hi ha
constància que l'interessat hagi accedit a la notificació durant
el període de posada a disposició?

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

V)
RGE núm. 11652/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han acceptat nomenament del Servei de Salut des de 2016
amb vincles de parentiu amb l'actual director general del
Servei de Salut.

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

Quines persones han acceptat un nomenament del Servei de
Salut com a personal estatutari o han subscrit un contracte
laboral amb una empresa dependent o relacionada, des de l'any
2016, mantenint qualsevol vincle matrimonial o parentiu de
consanguinitat dins el tercer grau o d'afinitat dins el segon, o
una situació de fet assimilable, amb l'actual director general del
Servei de Salut?

Indicau nom, cognoms, tipus de nomenament, categoria,
data d'inici del nomenament i data de finalització, persona que
ha signat el contracte o el nomenament en representació del
Servei de Salut, i delegació o funció en virtut de la qual signa.

Palma, a 4 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

W)
RGE núm. 11653/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades per la Conselleria de Salut, el Servei de Salut
o qualsevol altre ens dependent o relacionat que han rebut
productivitat variable des de 2016 i que tenen vincles de
parentiu amb l'actual director general del Servei de Salut.

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

Quines persones contractades per la Conselleria de Salut, el
Servei de Salut o qualsevol altre ens instrumental dependent o
relacionat han rebut qualsevol tipus de productivitat variable
des de l'any 2016, mantenint qualsevol vincle matrimonial o
parentiu de consanguinitat dins el tercer grau o d'afinitat dins
el segon, o una situació de fet assimilable, amb l'actual director
general del Servei de Salut?

Indicau nom, cognoms, motiu de la productivitat, categoria,
mesos i quantitat mensual, persona responsable jeràrquicament
que ha avalat la productivitat, els professionals que hagin rebut
productivitat per realitzar les mateixes funcions i els
professionals als quals s'hagi ofert aquesta possibilitat.

Palma, a 4 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa
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X)
RGE núm. 11656/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
convenis o campanyes firmats per la Conselleria de Fons
Europeus amb l'entitat Plataforma per la llengua.

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

Quins acords, convenis o campanyes ha firmat la
Conselleria de Fons Europeus i Cultura amb l'entitat Plataforma
per la llengua? Quina quantia econòmica ha suposat per a la
conselleria?

Palma, a 4 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

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

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11674/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou Reglament
de costes.

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 Medi Ambient, quina valoració fa del nou
Reglament de costes?

Palma, a 7 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 11740/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a irregularitats en les obres que es fan a
l'Hospital Psiquiàtric i voltants.

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, creu que s'estan produint irregularitats en
les obres que es fan a l'Hospital Psiquiàtric i voltants?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 11741/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a promoció turística.

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, considera que fer promoció turística és una
tasca estratègica dels poders públics de les Illes Balears?

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

D)
RGE núm. 11742/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectius de la
presència de les Illes Balears a la World Travel Market.

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.

Quins han estat els objectius de la presència de les Illes
Balears a la World Travel Market?
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Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 11743/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya de
captura d'ofidis a Formentera.

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

Sr. Mir, quina és la situació de la campanya de captura
d'ofidis el 2022 i quina previsió hi ha per a 2023 a Formentera?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

F)
RGE núm. 11745/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estand de les Illes Balears a la fira World Travel Market.

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 Model Econòmic, Turisme i Treball, per
quin motiu les Illes Balears han instal·lat un estand a la fira
World Travel Market celebrada recentment a Londres?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 11746/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recurs al
Tribunal Suprem contra la sentències del TSJIB relativa a
l'aplicació de l'impost de successions.

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. Sánchez, què pretén el Govern amb el recurs al
Tribunal Suprem contra la sentència del TSJIB relativa a
l'aplicació de l'impost de successions?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

H)
RGE núm. 11747/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes PDR 2022.

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.

Quin és el calendari de la Conselleria d'Agricultura per a les
ajudes PDR 2022?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 11748/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció als infants amb necessitats especials.

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

Com valora el Govern la situació de l'atenció als infants
amb necessitats especials?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 11749/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigència de MÉS per Mallorca de renúncia a les grans
fires turístiques.

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

Sr. Negueruela, comparteix l'exigència de MÉS per
Mallorca que les Illes Balears renunciïn a totes les grans fires
turístiques?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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K)
RGE núm. 11750/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
referència de formació professional d'Es Castell.

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

Sr. Conseller d'Educació, quin calendari té previst per
executar el centre de referència de formació professional d'Es
Castell?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 11751/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a limitació de preus del lloguer.

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

Com valora el Govern que PSOE i PP hagin acordat en el
Congrés dels Diputats no limitar els preus del lloguer?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 11752/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatges
a la fira World Travel Market.

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

Per què creu el vicepresident Yllanes que la Sra. Armengol
ha viatjat a la fira turística World Travel Market?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 11753/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
tributària 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, per què la política tributària de les Illes
Balears és inversa a la de la resta de comunitats autònomes?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 11754/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
previsió d'increment de recaptació el 2023 a Balears de
l'IRPF en un 16%, segons el GOIB.

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, segons les dades del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2023, la previsió de recaptació de l'IRPF és
un 16% superior a la previsió de tancament de recaptació de
l'IRPF el 2022. Continua mantenint el Govern que el 2023 no
pretén apujar els imposts, Sra. Consellera?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

P)
RGE núm. 11755/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finalitat del Govern de les Illes Balears amb l'assistència a
la World Travel Market.

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, després de l'encreuament d'afirmacions
contradictòries per part de membres del seu govern, ens pot
aclarir quin ha estat el paper del Govern de les Illes Balears a
la WTM?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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Q)
RGE núm. 11756/22, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a convivència i memòria democràtica.

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, què ha fet en favor de la convivència la
memòria democràtica?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

R)
RGE núm. 11757/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
aplicació de l'impost de successions.

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

Sra. Armengol, considera que el seu govern està aplicant
correctament l'impost de successions?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 11758/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
accés a l'habitatge per als joves de les Illes Balears.

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

Sr. Conseller, quina és la seva política d'habitatge perquè
els joves amb rendes més baixes puguin accedir a les
hipoteques avalades pel Govern?

Palma, a 9 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

davant el Ple RGE núm. 11616/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11672/22, presentat pel diputat Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i accepta la
retirada de la pregunta esmentada, relativa a fiscalitat de les
herències entre familiars.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11633/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de transició energètica i canvi climàtic de les Illes
Balears, per la pregunta RGE núm. 11674/22, relativa a nou
Reglament de costes.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Admissió de l'escrit RGE núm. 11646/22, del Grup

Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2022, admet a tràmit l'escrit esmentat, relatiu
a solAlicitud de compareixença del conseller competent del
Govern de les Illes Balears per tal de donar compliment al
darrer punt de la Moció 2060/22, relativa a política en matèria
d'habitatge esmentada a l'enunciat.

Palma, a 9 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-179.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-179.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=13
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència de nomenament del Sr.

Llorenç Rigo Clar com a funcionari de carrera del cos
facultatiu tècnic, especialitat en imatge i so del Parlament
de les Illes Balears per ocupar el lloc de treball de tècnic
superior en audiovisuals.

Fets

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de juny de 2022, atès que el lloc de treball de tècnic superior en
audiovisual, roman ocupada de forma interina i d’acord amb el
que estableixen els articles 7, 10, 11, 12 i 13  de l'Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, acordà d’aprovar la
convocatòria, les bases i els temaris i es designa el tribunal de
les proves selectives per a l’ingrés, per torn lliure, pel sistema
de concurs oposició, d’una plaça del Cos facultatiu tècnic
especialitat en imatge i so, grup A, subgrup A2/C1 i
complement específic de 1.410,03 euros.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 160, de dia 17
de juny de 2022.

El tribunal qualificador ha elevat a la Mesa del Parlament de
les Illes Balears la proposta d’adjudicació definitiva del lloc de
treball i ha notificat, en l’esmentada proposta, que l’aspirant
seleccionat en el procés selectiu abans indicat, és el Sr. Llorenç
Rigo Clar amb DNI núm. **0949**W. La Mesa de la cambra,
en sessió celebrada el dia 9 de novembre, es dona per
assabentada i la Presidència, oïda la Mesa, procedeix al
nomenament. 

Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha constatat
que el Sr. Llorenç Rigo Clar ha presentat al cap de Recursos
Humans del Parlament de les Illes Balears tota la documentació
requerida.

La base novena punt 1 de la convocatòria estableix que: “Una
vegada comprovada la conformitat de tots els documents
presentats, l’Oficialia Major ha d’elevar la proposta del tribunal
a la Mesa del Parlament per a què acordi el nomenament
corresponent. L’acord de nomenament ha de ser publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balear”. Per altra
banda, la base novena punt dos regula que el termini per
prendre possessió de la nova destinació obtinguda és d’un mes,
comptador des del dia de la notificació del nomenament.

Fonaments jurídics

L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears estableix que: 

"La condició de personal funcionari al servei del Parlament
de les Illes Balears s’adquireix pel compliment successiu
dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del

Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa

en qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.

• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, obediència a les lleis i exercici imparcial de les
seves funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

Per tots aquests motius, atès que l’aspirant Sr. Llorenç Rigo
Clar amb DNI núm. **0949**W, d’acord amb les bases de la
convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser nomenat
funcionari de carrera del Cos facultatiu tècnic, especialitat en
imatge i so per ocupar, en propietat, com a funcionari de
carrera el lloc de treball de tècnic superior en audiovisuals del
Parlament de les Illes Balears i d’acord amb la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada el 9 de
novembre de 2022, i la proposta d’adjudicació definitiva feta
pel tribunal qualificador, dict la següent:

Resolució

1. S’ordena el nomenament del Sr. Llorenç Rigo Clar amb
DNI núm. **0949**W, com a funcionari de carrera del Cos
facultatiu tècnic, especialitat en imatge i so,  per ocupar el lloc
de treball de tècnic superior en audiovisuals del Parlament de
les Illes Balears.

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

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 16 de novembre de 2022, per la qual cosa així
constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.

Interposició de recursos

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

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

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
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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, 9 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de la Presidència del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el
temari, i es designa el tribunal de les proves selectives pel
sistema de concurs oposició per promoció interna per a
proveir una plaça del cos d’uixers per ocupar el lloc de
treball de governanta del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
estableixen els articles 12 i 13 del Estatut de Personal del
Parlament de els Illes Balears, pot acordar d’aprovar la
convocatòria de les corresponents proves selectives per a
l’accés a la condició de personal funcionari al servei del
Parlament de les Illes Balears i, per tant, la Mesa té la
competència per convocar els processos selectius per a
funcionaris.

L’Estatut de Personal disposa a l’article 13.9 que a cada
convocatòria s’ha de reservar almenys un 30 per cent de les
places convocades perquè siguin cobertes en torn de promoció
interna per membres d’altres cossos del Parlament de les Illes
Balears amb titulació suficient. Si, en aplicar aquest
percentatge, el nombre de places resultant no és sencer i la
fracció és igual o superior a 0,5, s'augmentarà en una el nombre
de les reservades al torn restringit, llevat del supòsit que el
nombre total de places sigui inferior a quatre, en el qual cas
totes correspondran al torn lliure. En tot cas, les places
corresponents al torn restringit que no es cobreixin,
incrementaran el torn lliure. Així mateix, l’esmentat Estatut de
Personal regula que es podran convocar proves selectives pel
torn restringit de promoció interna que no estiguin lligades a
convocatòries pel torn lliure.

L’article 13.6 regula que l'ingrés en el cos d'uixers s’ha de fer,
en cas de vacant, per convocatòria pública i lliure, i pel sistema
d’oposició, concurs oposició i, excepcionalment, per concurs. 
Per ingressar en aquest cos és necessari que els aspirants
estiguin en possessió del títol de graduat en ensenyament
secundari obligatori o del corresponent al cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional o equivalent.

El lloc de treball de governanta roman vacant des de dia 15 de
juliol de 2022 per la jubilació ordinària de la funcionària de
carrera que l’ocupava.

Per tots aquests motius, oïda la Junta de Personal, i fent ús de
les competències que corresponen a la Mesa de la cambra,
d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada el dia 9 de novembre de 2022, dict la següent:

Resolució

1. S’aprova la convocatòria d’un concurs oposició pel sistema
de promoció interna per  proveir una plaça del cos d’uixers, per
ocupar el lloc de treball de governanta del Parlament de les
Illes Balears, atès que el lloc de treball de governanta roman
vacant i dotat pressupostàriament des de dia 15 de juliol de
2022.

2. S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I d’aquesta resolució. També
s’aproven els temes que s’adjunten a l’annex II, i el barem de
mèrits a l’annex III.

3. Es designen els membres de l’òrgan de selecció que consten
a l’annex IV.

4. Es publica la informació addicional sobre protecció de
dades personals que s’adjunta a l’annex V.

5. S’ordena la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB), en la
pàgina web del Parlament i en el tauler d’anuncis de la
institució.

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 9 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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Annex I
Bases de la convocatòria

1. Normes generals 

1.1. Es convoca el procés selectiu per proveir el lloc de treball
de governanta del Parlament de les Illes Balears (grup C,
subgrup C2, nivell 18 i complement específic de 909,49€), que
consisteix en un concurs oposició pel sistema de promoció
interna. 

1.2. Si el lloc de treball resta sense cobrir s’acumularà a les
places del torn lliure que es vagin convocant. 

1.3. Al funcionari o funcionària que accedeixi a la plaça de
governanta, amb caràcter general li correspon d’exercir la
realització de les funcions següents: té la cura de l’organització
de les tasques de neteja dels edificis del Parlament; designa els
torns del personal que té assignat; coordina i dona les ordres de
realització de les diferents tasques de neteja dins les
dependències dels edificis de la cambra; estableix els contactes
amb les diferents empreses de neteja que donen servei al
Parlament; manté converses amb diferents empreses quan segui
necessari reforçar el servei de la cambra per les especials
característiques d’algun acte, en ocasió d’alguna obra, o per
cobrir baixes o vacances del seu personal.

En general, qualssevol altres tasques, afins a la categoria del
lloc i d'altres de semblants a les que es descriuen damunt, que
li encomanin els seus superiors jeràrquics i siguin necessàries
per raó del servei.

1.4. La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que
estableixen l’article 103.3 de la Constitució Espanyola, els
articles 12 i 13 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears i de forma supletòria la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

1.5. D’acord amb el que disposa la Relació de Llocs de Treball
sobre l’acreditació del coneixement del català en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball del
Parlament de les Illes Balears, durant el procés selectiu els
aspirants han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana
equivalent al B2 pel lloc de treball de governanta.

1.6. Les proves de la fase d’oposició del procés selectiu
s’iniciaran a partir del mes de desembre de l’any 2022. 

1.7. Totes les comunicacions i les notificacions derivades
d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques en el tauler
d’anuncis del Parlament, i també en la pàgina WEB de la
Institució parlamentària sens perjudici de la publicació que
estableixen aquestes bases.
 
2. Requisits de participació

2.1. Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de
complir els requisits següents: 

a) Ser personal funcionari del Parlament de les Illes Balears
amb una antiguitat mínima de dos anys en el cos d’auxiliar
d’oficis i serveis, grup d’Agrupacions Professionals. 

b) Ser ciutadà espanyol o nacional d’algun dels altres estats
membres de la Unió Europea. 
c) Haver fet devuit anys i no superar l’edat establerta per a
la jubilació forçosa. 
d) Tenir el títol de graduat en ensenyament secundari
obligatori o del corresponent al cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional o equivalent per al lloc de treball
de governanta.
e) Estar en possessió del certificat B2 de coneixements de
català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o
equivalent, expedit u homologat per l’òrgan competent en
matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per
l’Escola Balear d’Administració Pública o els expedits o
homologats per la conselleria competent en matèria de
política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per
l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols,
diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana
de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm.
34, de 12 de març).
f) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a
exercir les funcions pròpies de la plaça convocada. 
g) Trobar-se respecte al Parlament de les Illes Balears en el
cos d’auxiliar d’oficis i serveis des de què es promociona en
la situació administrativa de servei actiu, serveis especials
o serveis en altres administracions o en qualsevol altra
situació que comporti reserva de lloc o de destinació. 
h) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant
expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració
pública.
i) Estar en possessió del carnet de conduir B.

2.2. Tots els requisits generals i específics que indica la base
2.1 s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la
presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera. 

3. Presentació d’instàncies i termini per a l’admissió dels
aspirants 

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

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

3.3. La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

3.4. Amb la sol·licitud, els aspirants donen llur consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a
prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del
procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent, i
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats,
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els òrgans de l'Administració, les institucions o les empreses,
per a demanar-los la validació o l'autenticació dels documents
aportats com a justificants del compliment dels requisits o dels
mèrits al·legats. 

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

3.6. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim
d'un mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin
pogut presentar, si n'hi ha, i dictarà la corresponent resolució i
publicarà la llista definitiva dels aspirants admesos a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de
la Cambra. En aquesta llista s’inclourà el lloc, la data i l’hora
de celebració del primer exercici escrit, si n’és el cas. El primer
exercici no podrà celebrar-se abans del mes de desembre de
l’any 2022.

3.7.  La certificació dels mèrits al·legats emès pel cap de
Recursos Humans si consten a l’expedient del funcionari o
funcionària. Així mateix, s’hi adjuntaran els documents, títols
i certificats degudament acarats que acreditin els mèrits que
s’han de valorar a la fase de concurs. Els requisits s’acrediten
amb la informació que consta a l’expedient personal dels
aspirants.

3.8. En el cas dels mèrits al·legats amb relació a una altra
administració pública, s’hauran de presentar els corresponents
certificats emesos per aquelles on consti l’antiguitat, el grau
personal consolidat i els llocs de treball desenvolupats amb els
nivells de complement de destí corresponents. En les
certificacions ha de constar d’una manera clara i expressa el
càrrec de l’òrgan que té la competència per a expedir el
certificat, o de l’òrgan en el qual delegui, i també la norma
legal que els habilita, amb la indicació, si escau, del diari o el
butlletí oficial en què s’han publicat. Així mateix, hi ha de
constar el cos o l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les
funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la
data de publicació de la convocatòria. 

4. Òrgan de selecció. Tribunal qualificador 

4.1. Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme
els procediments selectius d’acord amb el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears
(BOPIB núm. 49, de 12 de juny de 2020).

4.2. La composició de l’òrgan de selecció figura a l’Annex IV,
d’acord amb els criteris que estableix el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears
en concordança amb el que regula l’article 55.12 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears.

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

5. Procediment de selecció 

El procediment de selecció dels aspirants consistirà en un
concurs oposició, que s’ha de desenvolupar en dues fases: la
fase d’oposició que tendrà un valor de 80 punts i la fase de
concurs en la qual es valoraran els mèrits dels aspirants i que
tendrà un valor de 20 punts.

Fase d’oposició 

La fase d’oposició està constituïda per dues proves, la primera
de caràcter escrit i la segona prova de caràcter pràctic amb els
exercicis que s’indiquen a continuació. Els temes que regiran
les proves selectives són els continguts a l’Annex II d'aquestes
bases.

Primera prova 

De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en contestar
per escrit un exercici que consisteix a respondre deu
preguntes breus d’entre tres alternatives possibles que
proposarà el tribunal en sobres tancats i per sorteig públic
d’entre els temes que figuren en el temari de l’Annex II. La
prova durarà una hora i mitja. La qualificació d’aquest
exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a
superar-lo és de 10 punts. 

Segona prova

De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en dos
supòsits pràctics referits amb les funcions de la plaça.
La durada de la prova serà d’una hora i mitja.
La qualificació de cada supòsit pràctic és de 0 a 30 punts.
La puntuació mínima per a superar-lo és de 15 punts per a
cada supòsit.
La qualificació màxima d’aquesta segona prova és de 60
punts.

Fase de concurs. Acreditació i valoració dels mèrits 

Finalitzada la fase d’oposició, juntament amb el resultat de la
segona prova de la fase d’oposició, el tribunal ha d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears
i en la pàgina web la llista de persones aspirants que, per haver
superat tots els exercicis eliminatoris, han de passar a la fase de
concurs. 

La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació amb
la formació i altres, i 10 punts en relació amb l’experiència
professional), tot d’acord  amb l’Annex III.

Si l’experiència i la resta dels mèrits relacionats en la
sol·licitud ja consten en el Departament de Recursos Humans
del Parlament de les Illes Balears, únicament cal citar-los en la
sol·licitud sense necessitat d’aportar la documentació
acreditativa.

El tribunal s’ha de reunir per valorar l’experiència i la resta
dels mèrits relacionats en la sol·licitud i acreditats degudament.
Únicament es valoren l’experiència i la resta dels mèrits que
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s’hagin obtingut o respecte dels quals s’han complit les
condicions per a obtenir-los fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest
procés selectiu. 

En cap cas no es valoren com a mèrit les titulacions o
equivalències que siguin requisit d’accés, ni aquelles que siguin
necessàries per a obtenir altres titulacions que siguin superiors
a altres presentades. Tampoc es valora el mateix mèrit més
d’una vegada. 

La qualificació final del concurs s’obté amb la suma aritmètica
de les puntuacions atorgades a cadascun dels apartats del
barem. 

Una vegada valorats l’experiència i la resta dels mèrits, el
tribunal ha d’exposar als taulells d’anuncis i a la pàgina web la
llista d’aspirants, amb la puntuació obtinguda en la fase de
concurs, desglossada en els diferents apartats del barem i ha de
concedir-los un termini de deu dies hàbils perquè formulin, si
escau, les reclamacions que estimen pertinents amb relació a
l’aplicació del barem. 
 
Qualificació final del concurs oposició 

Una vegada resoltes les possibles reclamacions que es
presenten contra la qualificació de la fase de concurs, el
tribunal ha de publicar en els taulers d’anuncis i en la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears la llista definitiva de les
persones aspirants aprovades en tots els exercicis eliminatoris
de la fase d’oposició amb la puntuació final obtinguda en el
concurs oposició. La qualificació final del concurs oposició es
determina per la suma aritmètica dels punts obtinguts en tots els
exercicis de la fase d’oposició i en la fase de concurs. 

6. Qualificacions i desenvolupament de les proves

La qualificació de les proves escrites es determina amb la suma
de les puntuacions obtingudes en la primera i la segona  prova;
i es farà la seva conversió proporcional a un total de 80 punts,
amb la proporció següent:

Primera prova
• Primer exercici (escrit) 20 punts.

Segona prova
• Primer supòsit (pràctic) 30 punts.
• Segon supòsit (pràctic) 30 punts.

Els exercicis seran qualificats per cadascun dels membres del
Tribunal i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les
notes resultants. Les puntuacions i la valoració final s'hauran de
reflectir en les respectives actes.

Després de la correcció dels exercicis de la primera prova, es
publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels
aspirants amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les
dates i el lloc de realització de la segona prova. 

Els aspirants disposaran de dos dies hàbils comptadors des de
la data de publicació al tauler d’anuncis de les puntuacions de
cada prova per efectuar les reclamacions oportunes. A
continuació el tribunal disposarà de set dies hàbils per resoldre

les reclamacions i, tot seguit, es farà pública la resolució
definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat al tauler
d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament de les
Illes Balears.

Finalitzada la fase d’oposició, juntament amb el resultat de la
segona prova de la fase esmentada, el tribunal ha d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears
i en la pàgina web la llista de persones aspirants que, per haver
superat tots els exercicis eliminatoris, han de passar a la fase de
concurs.  La puntuació màxima de l’esmentada fase de concurs
serà de fins a 20 punts sobre els 100 punts de la nota global (10
punts en relació a la formació i altres, i 10 punts en relació a
l’experiència professional), tot d’acord  amb l’Annex III.

Els criteris de correcció seran els següents:

Primera prova
• Primer exercici
Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre
els temes desenvolupats, la claredat i l’ordre de les idees, la
qualitat en l’expressió escrita i la fluïdesa i la capacitat de
síntesi.

Segona prova
• Primer i segon exercici
Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre
els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i la resolució de
problemes, la claredat i l’ordre de les idees, la qualitat en
l’expressió escrita, la sistemàtica, el raciocini, la correcta
formulació de conclusions i la capacitat per resoldre els
dubtes plantejats. 

La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, essent necessari haver obtingut un mínim de
40 punts.

7. Publicació dels resultats 

7.1 Les qualificacions de les proves es publicaran en el tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web de la Institució
parlamentària (www.parlamentib.es). Amb aquesta publicació
es considera feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia
el còmput dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.

7.2  Concloses les proves, el tribunal ha de fer pública la
puntuació total obtinguda pels aspirants, que s’ha de determinar
sumant les qualificacions dels tres exercicis de les dues proves.

7.3 En cas d’empat en la puntuació global, l’ordre s’ha
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor
puntuació en la primera prova. Si persisteix l’empat, s’ha de
resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació
més alta en la segona prova. 
 
8. Presentació de documents

8.1 L’aspirant que, d’acord amb el que estableix la base sisena,
hagi superat el procés selectiu i  hagi estat proposat pel tribunal
per a ser nomenat funcionari o funcionària ha de presentar la
documentació al registre de l’Oficialia Major, dins el termini de
vint dies naturals a comptar des de la data de publicació de la
proposta de nomenament:  
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a) Una declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant un
expedient disciplinari del servei de cap administració
pública. 
b) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix
cap malaltia ni defecte físic o psíquic que li impossibiliti
d’exercir les funcions pròpies de la plaça convocada.
c)  Còpia compulsada del DNI o del document equivalent
per a aquells que no estiguin en possessió de la nacionalitat
espanyola.

8.2 L’aspirant proposat que no presenti la documentació
requerida, llevat que es tracti d’un cas de força major, que ha
de ser degudament comprovat i valorat per l’autoritat
convocant, o que no compleixi les condicions i els requisits
exigits, no pot ser nomenat funcionari o funcionària. Sens
perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas
de falsedat, resten anul·lades les seves actuacions en el procés
selectiu, del qual queda exclòs/a i perd tots els drets en la
convocatòria.

9. Nomenament i presa de possessió

9.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els
documents presentats, l’Oficialia Major ha d’elevar la proposta
del tribunal a la Mesa del Parlament per a què acordi el
nomenament  corresponent. L’acord de nomenament ha de ser
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. 

9.2 L’aspirant nomenat funcionari o funcionària disposarà del
termini d’un mes, comptador des de la notificació del
nomenament, per prendre possessió de la plaça, d’acord amb el
que disposa l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears. Si no pren possessió en el termini indicat,
sense causa justificada, s’entendrà que l’aspirant renuncia als
drets derivats de les actuacions del concurs oposició.

9.3 Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,
si n’impedeix el nomenament, i també la manca de jurament o
promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un cas
de força major, que ha de ser degudament comprovat i valorat
per l’Administració, comporten la pèrdua de tots els seus drets.
En aquest cas s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que
segueixi en puntuació.

10. Règim d’impugnacions i al·legacions 

10.1 Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de  l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa    Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o
notificades. 

10.2 Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
Tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de

l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques. 

10.3 Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos en la
base 11.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la
seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

Annex II
Temari de la plaça de governanta
Torn promoció interna vertical

1. El funcionament del Parlament: les sessions i les seves
classes al Parlament de les Illes Balears. Dies i hores hàbils. La
convocatòria. L'ordre del dia: elaboració i significat.

2. Les comissions: normes generals i tipus. El Ple. La
Diputació Permanent.

3. Funcions generals de la governanta al Parlament de les Illes
Balears.

4. Funcions de la governanta en relació a la neteja i
emmagatzematge de productes.

5. Tècniques de neteja: neteja de trespol: tipus de paviments
i les seves formes de neteja. Envidrats i encerats. Neteja de
mobiliari. Neteja de sanitaris. Neteja de vidres. Productes de
neteja.

6. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals: drets i obligacions. Riscos Laborals específics en les
funcions de la governanta.

7. La supervisió i l’organització dels equips de treball.

8. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria
d’igualtat i violència de gènere.

Annex III
Barem de mèrits

A. Mèrits professionals: serveis prestats. Puntuació màxima:
7,4 punts

a) Pel temps de serveis prestats en el Parlament de les Illes
Balears exercint funcions anàlogues a les del cos d’uixers
que estableix la base 1.3 i del grup C2 de titulació, fins a 8
punts, a raó de 0,2 punts per mes.

 
b) Pel temps de serveis prestats en el Parlament de les Illes
Balears acomplint les funcions assignades al cos d’oficis i
serveis: 0,15 punts per mes, fins a un màxim de 7 punts. 

c) Pel temps de serveis prestats i reconeguts en altres
cossos i escales de qualsevol administració pública,
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diferents del cos o escala des del qual es promociona: 0,013
punts, fins a un màxim de 4 punts.

B. Grau Personal. Puntuació màxima. 2 punts

a) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, 
superior en dos o més nivells o més al lloc al qual es
concursa:  2,00  punts.
b) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
superior en un nivell al del lloc al qual es concursa:  1,50 
punts.
c) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
igual al del lloc al qual se concursa:  1,00 punts.
d) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, 
inferior en un nivell al del lloc al qual es concursa:  0,75
punts.
e) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, 
inferior en dos nivells al del lloc al qual es concursa: 0,50
punts.
f) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
inferior en tres o més nivells, al del lloc al qual es concursa:
0,25 punts.

C. Mèrits acadèmics: Puntuació màxima 10,6 punts

Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 2,5
punts

a) Certificat de nivell C1 de coneixement de llengua
catalana o equivalent: 1,5 punts.
b) Certificat de nivell C2 de coneixement de llengua
catalana o equivalent: 2 punts.
c) Certificat de coneixements específics de llenguatge
administratiu: 0,5 punts.

Coneixement de llengües estrangeres. Puntuació màxima: 2
punts

Marc comú europeu
PUNTUACIÓ
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.
Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.

Estudis acadèmics. Puntuació màxima: 1,5 punts

a) Per cada títol acadèmic oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,5
punts.
b) Per cada títol acadèmic oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica
o enginyeria tècnica: 1 punt.

c) Per cada títol de tècnic/a superior de formació
professional o equivalent: 1 punt.
d) Per cada títol de tècnic/a mitjà de formació professional
o equivalent diferent del títol al·legat com a requisit: 0,5
punts.

Només s'han de valorar les titulacions acadèmiques que siguin
diferents de la titulació que s'exigeix com a requisit per
participar en la convocatòria. Per tant, no s'han de valorar com
a mèrit els estudis que són un requisit previ i necessari per
cursar els estudis que es valoren o que constitueixen el requisit
per participar en la convocatòria.

Superació d’exercicis. Puntuació màxima: 0,6 punts

Per cada exercici superat en les tres darreres convocatòries de
proves selectives per ingressar, pel torn de promoció interna, en
el cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears: 0,1 punts per
cada exercici superat, fins a un màxim de 0,3 punts. 

Formació. Puntuació màxima: 4 punts

Es valoraran els cursos de formació impartits o promoguts per
escoles d’administració pública i altres centres oficials, sempre
que estiguin relacionats amb les funcions del cos d’uixers,
d’acord amb els criteris següents:

a) S’inclouen els cursos impartits en el marc dels acords de
formació contínua amb l’Administració, sigui quin sigui el
promotor.

b) S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública.

c) En qualsevol cas, es valoren els cursos que s’indiquen a
continuació:

- Cursos de l’àrea juridicoadministrativa
- Cursos de l’àrea econòmicopressupostaria
- Cursos de l’àrea de gestió i desenvolupament de
recursos humans
- Cursos de l’àrea de tecnologies de la informació i la
comunicació
- Cursos de l’àrea de gestió de l’organització i la
innovació
- Cursos de l’àrea de comunicació i habilitats personals
- Curs bàsic de prevenció de riscs laborals (àrea de
gestió i d’organització i innovació)

d) Els altres cursos, jornades i seminaris es valoraran quan
estiguin relacionats directament amb les funcions del cos
d’uixers.

e) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les
accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un
mateix programa, encara que se n’hagi repetit la
participació.

f) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada de l’acció formativa, els que
corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat ni
els derivats de processos selectius.

g) La valoració dels cursos es farà de la manera següent:
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- Quan els certificats dels cursos acreditin aprofitament,
es valoraran a raó de 0,04 punts per cada 10 hores o 0,1
punts per crèdit ECTS, amb un límit de 0,4 punts per
curs.
- Quan els certificats dels cursos acreditin assistència, es
valoraran a raó de 0,02 punts per cada 10 hores o 0,05
punts per crèdit ECTS, amb un límit de 0,2 punts per
curs.
- Els cursos impartits es valoraran amb 0,08 punts per
cada 10 hores o 0,2 punts per crèdit ECTS, amb un límit
de 0,8 punts per curs.
- La fracció es valorarà proporcionalment.
- Només es valorarà el certificat de nivell superior o el
certificat que acrediti un nombre superior d’hores
d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica
al nivell d’usuari.

i) Les accions formatives s'acreditaran mitjançant una còpia
compulsada dels diplomes o certificats expedits per l’òrgan
administratiu promotor dels cursos, o per l’organització
signant dels acords de formació contínua competent per a
l’expedició dels certificats.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar
per a superar les diferents proves de la fase d’oposició.

El tribunal només ha de valorar els mèrits que estiguin
justificats fefaentment per qualsevol mitjà admès en dret.

Els mèrits s’han d’acreditar documentalment dins el termini de
presentació de sol·licituds, i només s’han de tenir en compte els
prestats fins a la data de publicació de la convocatòria.

Annex IV
Tribunal qualificador

Membres del tribunal titulars
• President: Jeroni Martí i González
• Vocal 1:  Aina Pilar Albertí i Cabot
• Vocal 2: Catalina Juan i Mas

Representant de la Junta de Personal amb veu però sense vot

Membres del tribunal suplents
• President: Jaume Cerdà i Bibiloni
• Vocal 1:  Margarita Irene Barceló i Vives
• Vocal 2: Antònia Claverol i Serra

Representant de la Junta de Personal amb veu però sense vot

Annex V
Informació addicional sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

El Parlament de les Illes Balears, com a responsable del
tractament, informa els aspirants que tractarà les dades
personals dels candidats i de les persones seleccionades en el
procés selectiu amb la finalitat de gestionar la convocatòria
d’oferta pública de treball, i compleix i se sotmet a les
obligacions establertes en el Reglament europeu 2016/679, del
27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD), la Llei
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades

personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa
complementària.

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el
procés selectiu d’un concurs oposició per promoció interna de
la plaça de governanta del Parlament de les Illes Balears, així
com per al nomenament com a personal funcionari de carrera
de la persona aspirant que l’hagi superat

Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent.

Legitimació

El tractament de les dades personals és necessari per complir
una obligació legal i aconseguir l’interès públic, com és la
selecció de personal al servei de les administracions públiques
d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat. 
La base jurídica del tractament és el consentiment dels
aspirants i una obligació legal, tal com estableix l’article 55 del
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Les
dades podran ésser comunicades, complint la normativa legal,
a altres administracions públiques.
Categories de dades personals objecte de tractament

• Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, data de
naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.
• Dades acadèmiques i professionals: Titulació i nivell de
coneixements de llengua catalana
• Dades relatives a la salut: Percentatge i tipus de
discapacitat

Els aspirants són informats que les dades de nom, cognoms o
darrers quatre dígits del número del document oficial
d’identitat seran publicades a la pàgina web del Parlament i als
mitjans definits per la legislació, en allò relacionat amb la
convocatòria de selecció de personal (llistes d’admesos i
exclosos) en compliment de la Llei 19/2013, de 19 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Els terminis de conservació de les dades seran les necessàries
per complir la finalitat del procediment i els que preveu la
legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord
amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Per tant, una vegada sigui ferma la resolució de la convocatòria
i el nomenament de personal, els aspirants que hi hagin
participat i no hagin estat seleccionats tindran un termini de sis
mesos per a retirar la documentació aportada adreçant-se al
Departament de Recursos Humans. Després d’aquest termini,
es podrà destruir aquesta documentació.

Destinataris de les dades personals

Se cediran les dades als següents organismes o persones, a
l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria
de selecció de personal:
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• Tribunal qualificador del procés selectiu: per al
desenvolupament de les proves selectives i, si s'escau, la
valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés
selectiu previstos en la convocatòria. 
• Departament de Recursos Humans del Parlament de les
Illes Balears: per al nomenament i presa de possessió del
personal funcionari de carrera, o, si s'escau per al
nomenament com a personal funcionari interí. 
• Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears: en
aplicació de les obligacions que preveu la normativa per
seleccionar empleats públics amb les previsions que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
• Altres participants en el procediment selectiu: en virtut
del principi de transparència que regeix els procediments
selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants
podran sol·licitar la consulta dels exercicis de les altres
participants, i dels seus mèrits, si s'escau, per comprovar el
funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas,
podran obtenir les dades de contacte d'altres persones
aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o
l'adreça de correu electrònic.
• Administració de justícia: en cas que algun jutjat o
tribunal requereixi l'expedient del procediment,
l'Administració trametrà les dades personals que hi constin
en l'Administració de justícia.

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

Exercici de drets i reclamacions

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

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

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

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no
hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la
Reclamació de tutela de drets davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD).

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: El
delegat de Protecció de Dades del Parlament de les Illes

Balears es troba a l’edifici seu del Parlament de les Illes
Balears (carrer Conquistador 11).

Annex VI
Model d'instància

Dades personals
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic

Declara

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

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

3. Declar que complesc el requisit de tenir les capacitats i les
aptituds físiques i psíquiques que són necessàries per a
l’exercici de les funcions del cos d’uixers per ocupar el lloc de
treball de governanta del Parlament de les Illes Balears.

Adjunta

1. El títol de graduat escolar, de la ESO o equivalent per a la
plaça de governanta.

2. El certificat B2 o equivalent que acredita el nivell de català,
mitjançant còpia compulsada.

3. El DNI o el document equivalent per aquells aspirants que
no tenguin la nacionalitat espanyola, mitjançant còpia
compulsada.

4. El carnet de conduir, modalitat B.

5. En relació amb els coneixements de castellà pels aspirants
que no tenguin la nacionalitat espanyola:

• Adjunta el corresponent títol o certificació homologat  

6. Els mèrits que s’han de valorar atès l’annex II de  les bases
reguladores. 
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Sol·licita
Ser admès o admesa a les corresponents proves selectiva pel
sistema de concurs oposició per promoció interna del
Parlament de les Illes Balears.

Palma , ___ de ___________ del 2022
[Signatura]

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

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