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C) Projecte del Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2022-2026 (RGE núm. 11777/22). 10155

4. INFORMACIONS

A) Vint-i-setena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 10156

B) Modificació del punt 4 i de l'annex I de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a l'any
2021, aprovada per acord de la Mesa de dia 28 d'abril de 2021. 10156
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

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
2 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4811/22, relativa a no-afecció
al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda
o impost al querosè, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’aprovació de
normes tributàries o de preus en relació amb el comerç de
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que provoquin
un increment del preu dels bitllets d’avió o de vaixell amb
sortida o arribada als territoris insulars de la Unió Europea. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar davant el Govern de l’Estat i davant
les institucions europees totes aquelles accions necessàries
a fi i efecte d’aconseguir que les Balears quedin exonerades
en relació amb els possibles drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim o en
relació amb qualsevol nova tributació pel transport aeri i
marítim.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fixar una posició davant les institucions de la Unió
Europea a fi i efecte d’aconseguir que les Balears quedin
exonerades en relació amb els possibles drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim o en
relació amb qualsevol nova tributació pel transport aeri i
marítim.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que, en cas que s’introdueixi una nova fiscalitat pel
transport aeri i marítim o de preus en relació amb el comerç
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels
transports aeri i marítim, es facin els canvis normatius
oportuns perquè aquest nou cost es pugui incloure dins el
descompte de residents del 75%.

A la seu del Parlament, 8 de novembre 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
2 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11373/22, relativa a signatura

dels convenis de carreteres amb els consells insulars, amb les
esmenes RGE núm. 11458 i 11459/22, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir als consells insulars d’Eivissa i
Formentera l’import de totes aquelles inversions pendents
en matèria de carreteres, i a preveure als pressuposts
generals de l’Estat de 2023 les partides corresponents.

A la seu del Parlament, 8 de novembre 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 2

de novembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9866/22, 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.

Actuà com a interpelAlant la diputada Isabel María Borrás
i Rosselló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera de Salut i Consum. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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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 2
de novembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 11407/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a crema de residus
agrícoles i forestals, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

B) RGE núm. 10613/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi
de capacitat màxima de càrrega humana a Balears, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

C) RGE núm. 10618/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límits en
matèria d'habitatge, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

D) RGE núm. 11531/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
dels fons de l'Impost de Turisme Sostenible, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 11418/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a obres per evitar noves
inundacions a Sant Llorenç, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

F) RGE núm. 11415/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències de costes i litoral a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Púbica i Igualtat.

G) RGE núm. 11417/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions dels sindicats de la comunitat educativa, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

H) RGE núm. 11419/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització d'IB3, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Púbica i Igualtat.

I) RGE núm. 11409/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a detecció primerenca d'alumnes amb necessitats
especials, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

J) RGE núm. 11412/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a turisme
i oferta de qualitat, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

empreses, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

L) RGE núm. 11413/22, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
planta de Milà a Menorca, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

M) RGE núm. 11530/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions
laborals atractives per als sanitaris de les Illes Balears, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

N) RGE núm. 11416/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels
empleats de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

P) RGE núm. 9855/22, de 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, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 11525/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a actualització dels mòduls i recursos aplicables a l'escola
concertada als pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a 2023, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 11411/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol
davant l'arribada de pasteres, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 11527/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
utilització de l'ecotaxa per finançar els anuncis electorals de la
Sra. Armengol, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

T) RGE núm. 11421/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació il·legal coma
problema social, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 11363/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge per a joves, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra 31

i abstencions 4.
• Punts 2 a 4 i 6 a 9: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en

contra 31 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra 32

i abstencions 0.

Palma, a 16 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. 11427 i 11422/22.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2022, aprovà per assentiment que les
preguntes esmentades, presentades per la diputada Patrícia Font
i Marbán i el diputat Josep Castells i Baró, ambdós del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a mesures per millorar el servei de
la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctric (MELIB) i
a inversions finançades amb el factor d'insularitat,
respectivament, quedassin ajornades per a la propera sessió
plenària.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura 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.
4637/22, relativa a impuls i consolidació de l'educació de 0 a
3, amb l'esmena RGE núm. 11425/22, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears sol·licita:

1. Al Govern de les Illes Balears prioritzar la creació de
places públiques de 0 a 3 anys en els municipis de Palma i
Eivissa ja que, segons el mapa escolar, són els dos
municipis que tenen majors demandes i necessitat de noves
places a les Illes Balears.

2. Al Govern de les Illes Balears promoure amb els
ajuntaments un model d'ordenança de preu públic que
estableixi quotes bonificades per a les famílies en situació
de vulnerabilitat socioeconòmica i exigir la seva
implantació en els centres com a requisit per al cobrament
de les ajudes per a l'escolarització dels nins i les nines en
situació socioeconòmica vulnerable. 

3. Al Ministeri d'Educació i Formació Professional incloure
a la pròxima Llei de pressupostos generals de l'Estat
2022/2023 un augment de 5 milions d'euros, la quantia
actual dedicada al sosteniment de centres de 0 a 3 de
titularitat pública. 

4. Al Govern de les Illes Balears incrementar els equips
d'atenció precoç (EAP) així com augmentar els recursos
econòmics i materials en la quantia suficient per garantir les
bones pràctiques educatives i la prevenció, la detecció de
barreres d'aprenentatge i la intervenció amb nins amb
necessitats específiques de suport educatiu. 

5. Al Govern de les Illes Balears, segons les dades d'atenció
necessitada en el curs 2021-2022, augmentar la partida per
a nins i nines amb necessitats especials per tal de cobrir el
servei de l'escolarització i les cures necessàries per a nous
i noves alumnes per a tots els centres d’educació infantil.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2022
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4847/22, relativa a promoció de creadores i intèrprets
contemporànies i el llegat artístic de les dones, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a desenvolupar accions
de promoció i estímul adreçades a la creació, la
interpretació i el comissariat protagonitzats per dones, així
com la recuperació del llegat històric de les dones creadores
i intèrprets.

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2022,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5696/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a EBAU única,
amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director general de Polítiques per a

la Sobirania Alimentària, davant la Comissió d'Economia,
sobre les actuacions i els programes que durà a terme (RGE
núm. 2054/22).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2022, tengué lloc la
compareixença del director general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, qui, acompanyat de l'assessora tècnica,

la cap de Gabinet i l'interlocutor parlamentari, informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la representació de la Federació de

Cooperatives (CoopIB), davant la Comissió de Turisme i
Treball, sobre les necessitats de les cooperatives de les Illes
Balears davant la propera presentació del projecte de llei
de cooperatives per part del Govern de les Illes Balears
(RGE núm. 6080/22).

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2022, tengué
lloc la compareixença de la representació de la Federació de
Cooperatives (CoopIB): la presidenta de la Federació de
Cooperatives de les Illes Balears, la presidenta de la UNió de
Cooperatives de Treball i una membre del Consell Rector de la
Federació de Cooperatives i presidenta de la Cooperativa de
Consum San Crispín, que informaren sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la presidenta de l'associació Deporte

para la Igualdad, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, sobre la situació de l'esport femení
(RGE núm. 1518/21).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de
novembre de 2022, tengué lloc la compareixença de la 
presidenta de l'associació Deporte para la Igualdad, qui,
acompanyada de la directora esportiva de l'associació,  informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixences dels membres del Govern i del director

general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre
el Projecte de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (RGE núm.
11620/22).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts  del Parlament de les
Illes Balears, tengueren lloc les compareixences següents, en
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relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023:

Dia 8 de novembre de 2022

• De la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
acompanyada de la secretària general, de la directora
general de Tresor, Política Financera i Patrimoni, dels
directors generals de Pressuposts i de Finançament, del
gerent del Centre Balears Europa, de la cap de Gabinet, del
responsable de Comunicació i de l'interlocutor
parlamentari.

• Del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, acompanyat de la gerent de l'Ens, dels
directors d'IB3 Televisió i Programació i d'Esports i de les
directores d'IB3 Ràdio i Comunicació Corporativa i de
Talent i Recursos Humans.

Dia 9 de novembre de 2022

• Del vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica, acompanyat de
la secretària general tècnica, dels directors generals de
Política Industrial, de Comerç, d'Energia i Canvi Climàtic,
d'Innovació i de Memòria Democràtica; de la directora
general de Participació, Transparència i Voluntariat; de la
gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI); i del gerent de l'Institut Balear de l'Energia
(IBE).

• Del conseller d'Educació i Formació Professional,
acompanyat del secretari general, dels directors generals de
Planificació, Ordenació i Centres i de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics; de les directores
generals de Personal Docent i de Comunitat Educativa i
Primera Infància; del delegat d'Educació a Menorca, de la
delegada d'Educació a Eivissa, de les caps de Gabinet i de
Premsa, de l'assessora de Premsa i de l'assessora
parlamentària.

• Del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
acompanyat de la secretària general, del cap de Gabinet, del
responsable de Comunicació, de la interlocutora
parlamentària, de l'assessor tècnic, dels directors generals
de Fons Europeus i de Política Universitària i Recerca; de
les directores generals de Cultura i de Política Lingüística;
del secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política
Lingüística; de l'assessor tècnic de la Secretaria
Autonòmica; dels directors de l'Oficina de Planificació i
Coordinació d'Inversions Estratègiques, de l'Institut
d'Estudis Baleàrics i de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia; i de la directora de l'Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears.

• De la consellera de Salut i Consum, acompanyada de la
secretària general, de les directores generals de Salut
Pública i de Recerca en Salut, Formació i Acreditació; dels
directors generals del Servei de Salut, de Prestacions i
Farmàcia i de Consum; de la cap de Premsa, de l'assessor
tècnic i de l'assessora parlamentària.

Dia 10 de novembre de 2022

• De la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
acompanyada del secretari general, dels directors generals
de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i
Diversitat, de Relacions Institucionals i Cooperació Local
i d'Emergències i Interior; de la directora general  de Funció
Pública i Administracions Públiques; de la directora de
l'Escola Balear d'Administració Pública, de la cap de
Gabinet, del cap de Secretaria del Gabinet, del responsable
de Comunicació i de l'interlocutor parlamentari.

• De la consellera d'Afers Socials i Esports, acompanyada del
secretari general, dels directors generals d'Atenció a la
Dependència, de Planificació, Equipaments i Formació i
d'Esports; de les directores generals d'Infància, Joventut i
Famílies, de Serveis Socials i de Cooperació; del cap de
Premsa, del cap de Gabinet i de la interlocutora
parlamentària.

• Del conseller de Medi Ambient i Territori, acompanyat de
la secretària general, del director general d'Espais Naturals
i Biodiversitat; de les directores generals de Recursos
Hídrics i de Territori i Paisatge; del director gerent i de la
secretària general de l'IBANAT, del director gerent i del
secretari general d'ABAQUA; de la gerent de SITIBSA, de
la cap de Gabinet, del responsable de Comunicació, de la
interlocutora parlamentària i de l'assessora tècnica.

• De la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
acompanyada del director general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, del secretari general, de la gerent de
l'IRFAP, de les caps de Gabinet i de Comunicació, dels
assessors tècnics i de l'interlocutor parlamentari.

Dia 11 de novembre de 2022

• Del conseller de Mobilitat i Habitatge, acompanyat del
secretari general, dels directors generals de Transport
Marítim i Aeri i de Mobilitat i Transport Terrestre; dels
gerents d'SFM i del CTN; de les gerents de l'IBAVI i de
Ports IB, de les caps de Gabinet i de Premsa i d'una persona
de Comunicació.

• Del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
acompanyat dels directors generals de Model Econòmic i
Ocupació i de Promoció Econòmica, Emprenedoria i
Economia Social i Circular; de les directores generals de
Treball i de Turisme; dels directors gerents de l'IBASSAL
i de l'AETIB; del secretari general,  dels caps de Gabinet i
de Premsa, de l'assessor tècnica i del cap de Secretaria del
Gabinet.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 5 de la Proposició no de llei RGE

núm. 4637/22.

 A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2022, es
retirà el punt 5 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, relativa a impuls i consolidació de l'educació de
0 a 3.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Empat en la votació dels punts 1 i 2 de la Proposició no

de llei RGE núm. 7006/22.

 A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2022, es
produí un empat en la votació dels punts 1 i 2 de la proposició
no de llei esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls i
consolidació de l'educació de 0 a 3. Després de les votacions
previstes a l'article 101.1 del Reglament de la cambra, amb el
mateix resultat, els punts indicats a l'enunciar, conformement
amb l'article 101.3 del mateix reglament, serà dirimida
sotmetent la qüestió a la decisió del Ple.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Elecció de presidenta de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, a la primera sessió de dia 8 de novembre de 2022,
tengué lloc l'elecció del càrrec de presidenta, d'acord amb
l'article 43.2 del Reglament de la cambra, i en sortí elegida, per
6 vots a favor i 7 vots en blanc, la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2022, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11803/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
en relació amb la seva política general en matèria
d'emergències.

Palma, a 11 de novembre de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11805/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
Serveis Ferroviaris de Mallorca, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 7000/22.

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.
7000/22, relativa a política general del Govern en relació amb
Serveis Ferroviaris de Mallorca, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
increment d'usuaris, així com els actes incívics i violents tant a
les seves instal·lacions com als voltants, principalment a
l’Estació Intermodal i dins els mateixos trens dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-157.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-157.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-169.pdf#page=9
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir tota la normativa vigent del Pla
d'autoprotecció de les línies ferroviàries i les instal·lacions
d'SFM i, de manera especial, les següents:

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, que disposa al seu article 20, relatiu a mesures
d'emergència, l'obligatorietat per part dels titulars de les
empreses d'elaborar i aplicar un pla d'autoprotecció.
• Llei 2/85, de Protecció Civil, que estableix l'obligatorietat
que les activitats posseeixin un pla d'evacuació dotat amb
els seus propis recursos i que hi hagi una senyalització clara
que permeti l'evacuació amb garanties de les persones, en
cas si cal.
• Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la
Norma bàsica d'autoprotecció.
• Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra
incendis.
• RD 314/2006, de 12 de març, Codi tècnic de l'edificació,
document bàsic SI, seguretat en cas d'incendi, i document
bàsic SU, seguretat d'utilització.

3. A causa de l'important increment d'agressions els darrers
anys, principalment als vigilants de seguretat, i atès que aquests
no tenen reconeguda la figura “d'agent d'autoritat”, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar, abans del proper 15 de desembre de 2022,
una urgent negociació amb els responsables de la Policia Local
de Palma i amb la delegada del Govern perquè almenys
l'Estació Intermodal i voltants tinguin la presència dels agents
d'autoritat que sí es reconeix a Policies Locals i Policies
Nacionals per incrementar i reforçar la seguretat tant dels
usuaris com del conjunt de treballadors.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la seguretat de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, reconeguts com una de les infraestructures crítiques,
atès l’increment del nombre de robatoris, violència, venda de
drogues i abusos sexuals que han afectat usuaris i treballadors
que en fan ús o desenvolupen la seva tasca a les diferents
instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca. En aquest
sentit el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reorganitzar la zona de taquilles i instal·lar
urgentment arcs de seguretat per detectar qualsevol tipus d'arma
per evitar mals majors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a reforçar la vigilància a l'estació
intermodal amb un guia caní a tots els torns per poder
incrementar la seguretat dels vigilants i usuaris.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a reforçar i anunciar tots els serveis
ferroviaris especials amb antelació i seguretat d’aquells
municipis que hagin de celebrar les seves festes patronals o
qualsevol tipus de festa multitudinària, per evitar episodis com
el d'aquest any, que, tot i havent-hi un compromís reconegut a
la web d'SFM el 15 d'agost de 2018 per part d'SFM d'incloure
la festa del Much de Sineu com un servei especial de tren, no
va ser atès amb les garanties suficients a les necessitats dels
ciutadans posant en risc la seva seguretat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a:

a) La construcció de nous tallers, magatzems i platja de
vies, que puguin absorbir un increment de flota i dels treballs
de manteniment i reparació.

b) Revisar i ampliar els serveis de manteniment de les línies
i prioritzar l'execució de projectes de supressió de passos a
nivell i de rehabilitació de ponts.

c) Revisar i reforçar els sistemes de manteniment de trens
per donar-los un manteniment preventiu adequat i una reparació
adequada d'avaries.

d) Reforçar i mantenir un nivell adequat de peces de recanvi
i de parc per donar suport immediat a les línies de manteniment
dels trens.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge que treballi amb la prioritat de prestar un
servei còmode, segur, fiable i puntual a les línies actuals d'SFM
i paral·lelament treballar per poder incrementar freqüències i
línies amb el personal, el material i les infraestructures
necessàries per mantenir aquests estàndards de qualitat. Per tot
això es fa necessari:

a) Que es dissenyin uns nous horaris, de manera que es
mantinguin les freqüències evitant les cruïlles impossibles de
trens a l'entrada de Palma que provoquen part dels retards
actuals.

b) Coordinar els autobusos llançadora amb els horaris de
parada a les estacions i els baixadors.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge que treballi per:

a) Revisar i reforçar els sistemes de manteniment de trens
per donar-los un manteniment preventiu adequat i una reparació
adequada d'avaries.

b) Reforçar i mantenir un nivell adequat de peces de recanvi
i de parc per donar suport immediat a les línies de manteniment
dels trens.

c) Orientar tota la política d'adquisició de trens a aconseguir
gradualment una flota d'unitats de 4 cotxes, homogènia, fiable
i suficient per simplificar les línies de manteniment, garantir la
disposició d'unitats en manteniment preventiu i en reserva i
encaminada a un futur augment de freqüències.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar els Serveis Ferroviaris de Mallorca per a les
festes nadalenques, especialment per als dies 24 i 31 de
desembre de 2022 i els dies 5, 6, 19 i 20 de gener de 2023.

11. Atès l'important increment d'usuaris en el transport
ferroviari amb bicicletes, per la qual cosa s'incompleix
diàriament la normativa vigent, mentre els responsables del
servei busquen solucions alternatives a aquesta realitat el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge perquè faci complir la normativa vigent al respecte
aprovada pel Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, que concretament estableix:

"Capítol II
Drets i deures de les persones usuàries

Article 3. Drets
n) Transport de bicicletes:

I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en
aquells trens habilitats a aquest efecte i assenyalats en
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els horaris oficials. Llevat dels serveis especials, els
caps de setmana i festius s’admeten bicicletes en tots els
trens, sempre que s’aprofitin els espais reservats a
aquest efecte.
(...)
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.
IV. En les unitats triples es poden carregar fins 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, que ho ha de decidir en
funció de l’ocupació real del tren.
V. S’admeten grups de viatgers amb bicicletes sempre
que hi hagi autorització prèvia.

Article 4. Deures
Prohibicions:
h) Circular sobre patins, bicicletes o similars dins dels trens
i de les instal·lacions."

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar horaris nocturns del servei de tren
durant els caps de setmana i festius durant tot l’any a partir del
15 de desembre de 2022.

13. El Parlament de les Illes Balears, davant l'anunci del passat
3 d'agost, que des de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre,
el servei de tren i metro serà gratuït a Mallorca, i atès que és
una mesura que no ha tingut en consideració ni en compte els
ciutadans usuaris de Menorca, Eivissa i Formentera que per les
raons que siguin s'hagin de desplaçar a Mallorca i hagin de fer
ús d'aquest transport públic es vegin perjudicats i discriminats
davant dels avantatges de la gratuïtat d'aquest servei públic,
insta que també, en cas que aquesta mesura s'ampliï en el
temps, es tinguin en consideració tots els ciutadans de les Illes
Balears a partir de l'1 de desembre.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la nova realitat
dels usuaris dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, on la figura
del patinet elèctric ha crescut de forma molt important dins dels
trens i, al no tenir la seva regulació inclosa dins al reglament de
serveis, es fa urgent la mateixa. En conseqüència, el Parlament
de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
a actualitzar, urgentment, el Reglament vigent de Serveis de
l'Acord del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca per tal d’adaptar-ho a la nova circumstància
esmentada.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recollir dins els pressupostos de 2023 una partida
suficient per donar compliment a l'acord signat el 6 d'agost de
2019 amb el municipi de Binissalem. L'actualització de l'acord
recull com a novetat més ressenyable la construcció d'un
aparcament dissuasori a terrenys adjacents a l'estació de
Binissalem. La nova dotació, que comptarà amb 90 places,
afavorirà l'accés dels usuaris a l'estació i potenciarà l'ús del
transport públic davant del transport privat. SFM assumirà la
totalitat del pressupost de l'obra i una vegada finalitzada

aquesta l'Ajuntament de Binissalem assumirà el manteniment
de l'aparcament. Es preveu que la licitació d'aquest nou
projecte s'iniciï a finals d'aquest any (2019). Cal destacar que
en aquesta nova infraestructura s'instal·laran diversos punts per
a la recàrrega de vehicles elèctrics.

16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a la convocatòria urgent, abans del 30 de
març de 2023, de noves places anunciades en els darrers quatre
pressupostos. La xifra pressupostada és el resultat de la previsió
de costos en retribucions i càrregues socials per cobrir la
plantilla prevista per a l’exercici 2022, amb la intenció que en
aquest proper exercici sigui possible l’aplicació dels acords
amb el Comitè d’Empresa que havien de permetre, ja per al
2019, l’increment del nombre de maquinistes fins a 25 nous
efectius en l’exercici 2019, entre d’altres mesures, informat
favorablement per la Direcció General de Pressuposts per un
import d'1.101.565,44 € més Seguretat Social, estimat en una
despesa total d’1.465.081,53 € per posar fi a l'abús d'hores
extraordinàries i coordinada amb les previsions d'augment de
flota i freqüències.

17. Atès que l’estació de Sineu és una de les estacions de la
part forana amb més usuaris, ja que, a part dels usuaris de
Sineu, rep usuaris de municipis com Maria de la Salut, Lloret,
Sant Joan o Ariany; atesa la manca de previsió
d’infraestructures per fer front al calor i a la pluja en aquesta
estació i la manca de seguretat per als usuaris a l’hora de
travessar les vies, així com la manca de personal de seguretat,
el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a resoldre amb urgència la manca de
previsió i seguretat en aquesta estació.

Palma, a 11 de novembre de 2022
El portaveu
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11679/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
enquesta-estudi de la joventut de les Illes Balears (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.
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Anunciada des del Govern l'actuació de realitzar un
estudi/enquesta adreçada als joves de les Illes Balears, en línia
de conèixer la situació i elaborar en el futur un pla estratègic de
polítiques de joventut, se sol·licita:

- Data de l'informe justificatiu i expedient de contractació
per a la realització de l'enquesta.

- Quins són la planificació, el cronograma d'inici i de
finalització, el nombre de població i els territoris de consulta,
fitxa tècnica de l'enquesta?

- Quina és l'entitat o la institució encarregada de l'execució?
- Quin és el pressupost global previst per a aquesta

activitat?
- Quin és l'equip de persones des del Govern que coordina,

coparticipa en l'elaboració de l'enquesta?

Palma, a 8 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 11682/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a discrepàncies en
relació amb la Llei 3/2022 que s'esmenten en l'acord de la
Comissió bilateral de Cooperació publicat al BOIB el
passat 22 de setembre.

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 són exactament les discrepàncies en relació amb
l'article 2 de la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents
per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes
Balears que s'esmenten en l'acord de la Comissió bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-comunitat
autònoma de les Illes Balears publicat al BOIB el passat 22 de
setembre, i que han motivat l'inici de negociacions?

Palma, a 8 de novembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 11683/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grups de treball per
proposar  a la Comissió bilateral de Cooperació una solució
en relació amb la Llei 3/2022, de 15 de juny.

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

A l'acord de la Comissió bilateral de Cooperació
Administració de l'Estat-comunitat autònoma de les Illes
Balears en relació amb la Llei 3/2022, de 15 de juny, de
mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears, publicat el passat 22 de setembre
al BOBI, s'esmenta la designació d'un grup de treball per

proposar a la Comissió bilateral de Cooperació  la solució. Es
formulen les següents preguntes:

- Quina és la composició d'aquest grup de treball?
- Quina és la relació de reunions d'aquest grup de treball?

Palma, a 8 de novembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 11689/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost total del viatge a la fira World Travel Market de
Londres.

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

Quin ha estat el cost total a càrrec del pressupost de la
comunitat autònoma del viatge a la fira World Travel Market
de l'any 2022 celebrada recentment a Londres? Indicau el cost
total i separadament el cost de transport i desplaçaments,
allotjament, manutenció i altres despeses.

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 11690/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a objectiu del desplaçament a la fira World Travel Market
de Londres.

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

Quin ha estat l'objectiu del desplaçament a la fira World
Travel Market de Londres en la seva edició de 2022?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 11691/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions mantingudes pels alts càrrecs desplaçats a la fira
World Travel Market de Londres en la seva edició de 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes reunions de les previstes han mantingut finalment
els alts càrrecs desplaçats a la fira World Travel Market de
Londres en la seva edició de 2022? Indicau la data de la reunió
i les persones que hi participaren.

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 11705/22, de la diputada Antonia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
Hospital de Son Llàtzer.

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

L'Hospital de Son Llàtzer atén milers d'infants cada any al
servei d'urgències; així doncs és imprescindible que les seves
instal·lacions estiguin en bon estat.

Quan tenen previst adaptar el bany de l'àrea d'espera
d'urgències pediàtriques d'aquest centre per adaptar-lo a les
dimensions dels cotxes i les cadires de rodes dels pacients que
acudeixen a aquest servei?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
Antonia Martín i Perdiz

H)
RGE núm. 11709/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els abocaments de residus carnis
i de bestiar a la planta de Milà a Menorca (1).

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

Quines actuacions ha dut a terme la Direcció General de
Residus del Govern de les Illes Balears després de l'abocament
de residus carnis i de bestiar, així com altres abocaments
irregulars, a la planta de Milà (Menorca), que la normativa
obliga a sotmetre o bé a tractament o bé a reciclatge?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 11710/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els abocaments de residus carnis
i de bestiar a la planta de Milà a Menorca (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quines mesures considera la Direcció General de Residus
del Govern de les Illes que cal adoptar per evitar les
irregularitats detectades a la planta de Milà (Menorca) amb
aquestes males pràctiques i abocaments irregulars?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 11711/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els abocaments de residus carnis
i de bestiar a la planta de Milà a Menorca (3).

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

Exigirà explicacions la Direcció General de Residus del
Govern de les Illes Balears al Consorci de Residus i Energia de
Menorca per la gestió duita a terme amb aquestes males
pràctiques i abocaments irregulars a la planta de Milà a
Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 11712/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els abocaments de residus carnis
i de bestiar a la planta de Milà a Menorca (4).

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

Considera encertada la Direcció General de Residus del
Govern de les Illes Balears la gestió que es fa actualment a la
planta de residus de Milà (Menorca), en incomplir l'autorització
ambiental aprovada per la Comissió Balear de Medi Ambient?

Considera que aquesta gestió vulnera la declaració de
Menorca Reserva de Biosfera?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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L)
RGE núm. 11713/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els abocaments de residus carnis
i de bestiar a la planta de Milà a Menorca (5).

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

Quines inspeccions ambientals ha duit a terme des de 2019
a la planta de Milà (Menorca) la Direcció General de Residus
del Govern de les Illes Balears per comprovar el grau de
compliment de la normativa ambiental i garantir la seva
aplicació per preservar i protegir el medi ambient de l'illa de
Menorca? Especificau la data de les inspeccions, els resultats
i les mesures i actuacions que s'han desprès i duit a terme.

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 11714/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la
bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar
energia elèctrica (1).

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet que
Red Eléctrica de España retarda a "abans de 2027" l'entrada en
servei de la bateria que ha previst instal·lar en Es Mercadal,
amb capacitat per aportar un màxim de 50 MW de potència
durant 45 minuts?

Comparteix el Govern de les Illes Balears aquest calendari
per a la posada en marxa de la bateria?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 11715/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la
bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar
energia elèctrica (2).

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que aquesta
bateria, anunciada per la ministra per a la Transició Ecològica,

Sra. Teresa Ribera, el novembre de 2018, després de la
interrupció del servei elèctric durant 56 hores a Menorca, havia
d’entrar en funcionament el 2024 i ara s’ajorna a “abans del
2027”?

Considera el Govern de les Illes Balears que aquestes
previsions d’entrada en servei garanteixen el subministrament
elèctric de Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 11716/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la
bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar
energia elèctrica (3).

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

Quines gestions durà a terme el Govern de les Illes Balears
amb Red Eléctrica de España i el Ministeri per a la Transició
Ecològica per agilitar la tramitació d’aquesta bateria que s'ha
d'instal·lar a Es Mercadal i avançar la seva posada en marxa?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 11717/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de "La aguja de la giganta" a la platja de
Mongofra (Menorca) (1).

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

Considera el Govern de les Illes que cal retirar "La aguja de
la giganta" a la platja de Mongofra (Menorca), després de
l'informe i la resolució desfavorables emesos pel Sr. David
Martínez, director del Parc Natural de S'Albufera des Grau?

Comparteix el Govern el contingut i les resolucions d'aquest
informe?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Q)
RGE núm. 11718/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de "La aguja de la giganta" a la platja de
Mongofra (Menorca) (2).

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

Considera el Govern de les Illes Balears que l'escultura "La
aguja de la giganta" ubicada a Mongofra des de 2012 provoca
un impacte ambiental a aquesta zona de Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 11719/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera des
Grau a Menorca (1).

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

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears per eliminar les construccions, declarades il·legals, al
Parc Natural de S'Albufera des Grau (Menorca)?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 11720/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera des
Grau a Menorca (2).

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

Considera el Govern de les Illes Balears que aquestes
construccions il·legals a S'Albufera des Grau a Menorca
provoquen impacte ambiental i paisatgístic a la zona nucli de
la Reserva de Biosfera de Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 11721/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera des
Grau a Menorca (3).

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

Té previst demanar el Govern de les Illes Balears informe
al director del Parc Natural de S'Albufera des Grau sobre
l'afectació ambiental i paisatgística d'aquestes construccions
il·legals al Parc Natural de S'Albufera des Grau?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 11722/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera des
Grau a Menorca (4).

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

Quines mesures aplicarà el Govern de les Illes Balears per
evitar la imatge de degradació i deteriorament que provoquen
aquestes construccions il·legals al Parc Natural de S'Albufera
des Grau?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 11723/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries
(Menorca) (1).

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

Per què no ha retirat encara el Govern de les Illes Balears
les 8.700 tones de fangs contaminats de l'antiga depuradora de
Ferreries (Menorca), amb elevades concentracions de metalls
pesants com crom, coure i zinc?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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W)
RGE núm. 11724/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries
(Menorca) (2).

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

Considera el Govern de les Illes Balears que les 8.700 tones
de fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries
provoquen impacte ambiental en aquests terrenys del municipi
de Ferreries?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 11725/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries
(Menorca) (3).

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

Quines mesures ha adoptat i aplicat el Govern de les Illes
Balears per evitar l'impacte ambiental de les 8.700 tones de
fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 11731/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restes de la construcció anomenada "Caseta des senyor" a
la platja de Mongofra (Menorca) (1).

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

Considera el Govern de les Illes que cal eliminar les restes
de la construcció anomenada "Caseta des senyor" a la platja de
Mongofra (Menorca) i procedir a la restitució paisatgística dels
terrenys, que pertanyen a l'àmbit de protecció del Parc Natural
de S'Albufera des Grau, zona nucli de la Reserva de Biosfera
de Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 11732/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restes de la construcció anomenada "Caseta des senyor" a
la platja de Mongofra (Menorca) (2).

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

Encarregarà el Govern de les Illes Balears un informe sobre
les restes de la "Caseta del senyor" a la platja de Mongofra de
Menorca al director del Parc Natural de S'Albufera des Grau,
Sr. David Martínez, per determinar les mesures i les actuacions
a emprendre?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 11733/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restes de la construcció anomenada "Caseta des senyor" a
la platja de Mongofra (Menorca) (3).

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

Considera el Govern de les Illes Balears que les restes de la
"Caseta des senyor" de la platja de Mongofra de Menorca
provoquen impacte ambiental i paisatgístic a aquesta zona de
Menorca, declarada àrea de conservació predominant?

Palma, a 8 de novembre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 11739/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió de cobraments a tercers per GSAIB.

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

La gestió de cobraments a tercers (mútues, trànsits) de
l'Ibsalut la fa el GSAIB o una empresa privada? En cas que
sigui una empresa privada, quina és la quantitat anual des de
2015?

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AC)
RGE núm. 11759/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
construcció d'un nou edifici per a IB3.

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

Sra. Garrido, el director general d'IB3, Andreu Manresa, ha
afirmat en compareixença de pressuposts a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts que creu convenient la construcció d'un
edifici nou per allotjar la televisió i la ràdio públiques en una
mateixa instal·lació. Contempla o està analitzant la seva
conselleria la construcció d'un nou edifici per a IB3?

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

AD)
RGE núm. 11792/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'expedients pendents
de resolució a Recursos Hídrics.

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

Actualment quants d'expedients hi ha pendents de resolució
a Recursos Hídrics?

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AE)
RGE núm. 11793/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors
professionals a les Illes Balears.

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

Quants d'agricultors professionals hi ha a les Illes Balears?
Quants n'hi havia l'any 2019? I l'any 2020? I l'any 2021?

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AF)
RGE núm. 11794/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors joves a les
Illes Balears.

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

Quants d'agricultors joves hi va haver els anys 2019, 2020
i 2021? I quants n'hi ha l'any 2022?

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AG)
RGE núm. 11795/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de noves agricultores
des de l'any 2021.

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

Quantes noves agricultores hi ha hagut des de l'any 2021,
primer any en què es va posar la línia d'ajudes?

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AH)
RGE núm. 11796/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de joves agricultors
l'any 2019 i l'any 2022.

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

Quants de joves agricultors hi havia l'any 2019? I quants
n'hi ha ara, l'any 2022?

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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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 16 de novembre de 2022, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11817/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reforma del delicte de sedició.

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

Sra. Armengol, comparteix la reforma del delicte de sedició
que ha anunciat Pedro Sánchez?

Palma, a 14 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 11851/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a activitats instal·lades a sòl rústic.

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, pensa impulsar el seu govern canvis
normatius per possibilitar el funcionament, encara que sigui
temporal, d'activitats instal·lades a sòl rústic de fa anys a
municipis sense polígon, com ja va fer amb els parcs verds?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 11852/22, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a finalització de la formació dels
docents per aplicar la LOMLOE.

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, quan hauran pogut tot els docents acabar el
curs de formació per a l'aplicació de la LOMLOE?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 11853/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
falta d'implicació del sector turístic en matèria de transició
energètica, segons el Sr. Yllanes.

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 Model Econòmic, Turisme i Treball, com
valora la intervenció de vicepresident del Govern, Sr. Yllanes,
en què manifestava la falta d'implicació del sector turístic en
matèria de transició energètica?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 11854/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resistències
sectorials a la transició energètica.

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, a quins factors atribueix la seva consellera la
"resistència" que, al seu parer, oposa el sector turístic balear a
la transició energètica?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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F)
RGE núm. 11855/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup
de treball que ha d'estudiar la limitació de la compra de
segones residències a 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.

Per què no s'ha constituït encara el grup de treball entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat que ha
d'estudiar la limitació de la compra de segones residències a les
Illes Balears?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 11857/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
de gestió.

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. Yllanes, què entenen vostès per tenir un model de
gestió?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 11858/22, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a atenció a la cronicitat.

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

Sra. Consellera de Salut, com valora l'atenció que es presta
a les persones amb malalties cròniques?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

I)
RGE núm. 11859/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de
satisfacció dels ciutadans de Menorca amb el transport
aeri.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quin grau de
satisfacció considera que tenen els ciutadans de Menorca amb
el transport aeri?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 11860/22, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reserves turístiques a 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. Negueruela, en quina situació es troben les reserves
turístiques a les Illes Balears en aquests moments?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

K)
RGE núm. 11861/22, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
en matèria de salut.

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.

Està satisfeta la consellera de Salut amb la política en
matèria de salut que està duent a terme?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí
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L)
RGE núm. 11862/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Illes Balears com a destí turístic.

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 Turisme, considera que el Govern dóna
resposta a les Illes Balears com a destí turístic?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 11863/22, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
argumentació de la interlocutòria del TSJIB sobre mesures
cautelars en la demanda per garantir l'ús de les dues
llengües oficials en l'ensenyament.

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 conseller d'Educació l'argumentació de la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears sobre les mesures cautelars en la demanda per garantir
l'ús de les dues llengües oficials a l'ensenyament?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 11864/22, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la Llei Orgànica 10/2022.

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.

Considera el Govern que la Llei Orgànica 10/2022, més
coneguda com la llei "sólo sí es sí", està donant bons resultats?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 11865/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària
pública i la situació dels professionals sanitaris a 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, quina valoració fa de l'atenció sanitària
pública i la situació dels professionals sanitaris a les Illes
Balears?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 11866/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació dels professionals sanitaris a l'Atenció Primària de
les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, davant possibles mobilitzacions per part
dels professionals sanitaris a causa de la situació de l'Atenció
Primària a les Illes Balears, quines mesures adoptarà el
Govern?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Q)
RGE núm. 11867/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a millora en la vida de les dones amb l'Institut
Balear de la Dona.

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. Garrido, en què ha millorat la vida de les dones des que
vostè presideix l'Institut Balear de la Dona?

Palma, a 16 de novembre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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R)
RGE núm. 11868/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ajudes a immigrants en situació irregular.

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 el seu govern no facilita les dades
sobre les ajudes que reben els immigrants en situació irregular?

Palma, a 16 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2022, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11744/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a àrees que reforçarà IB3 amb l'increment
de pressupost de l'any 2023, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines àrees reforçarà IB3 amb l'increment de pressupost
de cara a l'any que ve?

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

B)
RGE núm. 11774/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de
col·laboració i coproducció amb altres televisions, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Quina és la política d'IB3 de col·laboració i coproducció
amb altres televisions?

Palma, a 10 de novembre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 11776/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
variació de l'audiència de la radiotelevisió pública IB3 a les
Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Vista l'evolució de les dades anuals d'audiència de ràdio i
televisió IB3 territorialitzades per illes, quines són les raons per
les quals l'illa d'Eivissa té els resultats percentuals d'audiència
més baixos?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 11778/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús de les noves tecnologies i recursos digitals per
part d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Com valora l'ús de les noves tecnologies i recursos digitals
per part d'IB3?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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E)
RGE núm. 11779/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris periodístics per donar cobertura a les
notícies de la nostra comunitat, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quins criteris periodístics segueix IB3 per donar cobertura
a les diferents notícies que es produeixen a la nostra comunitat?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 11780/22, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a integració de les instal·lacions d'IB3 Televisió i
Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

En quina situació es troba la possible integració de les
instal·lacions d'IB3 Televisió i Ràdio?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 11782/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
millora per al contribuent en el servei públic d'IB3, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, més enllà de la internalització del personal i de
la seva idea de construir un nou edifici que anuncià la setmana
passada, pot explicar quina millora real veurà el contribuent en
el servei públic d'IB3?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 11784/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
producte local_2, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, pensau dur a terme una campanya a favor del
producte local durant les properes festes de Nadal?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

I)
RGE núm. 11785/22, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació dels informatius nocturns, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Es planteja IB3 continuar ampliant els butlletins informatius
nocturns per tal d'augmentar l'abast de la cobertura
informativa?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 11786/22, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunicació corporativa, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Tenen prevista qualque estratègia de comunicació
corporativa?

Palma, a 10 de novembre de 2022
La diputada
Irene Triay i Fedelich
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K)
RGE núm. 11787/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament
i creació del hub audiovisual de les Illes Balears, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Com està contribuint l'EPRTVIB al desenvolupament i la
creació del hub audiovisual de les Illes Balears promogut pel
Govern de les Illes Balears juntament amb el sector
audiovisual?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Jordi Marí i Tur

L)
RGE núm. 11788/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de
continguts en diferit, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina valoració fa del seguiment de continguts en diferit?

Palma, a 10 de novembre de 2022
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

M)
RGE núm. 11790/22, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a partida pressupostària per a subtitulació de
continguts, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina quantitat es dedicarà en els pròxims pressuposts per
a 2023 a la subtitulació de continguts?

Palma, a 10 de novembre de 2022
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de novembre de 2022, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11681/22, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a tramitació de la proposició de llei
per garantir el dret a una vida digna de les persones amb
esclerosi lateral amiotròfica, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix que es tramiti la
Proposició de llei per garantir el dret a una vida digna de les
persones amb esclerosi lateral amiotròfica perquè es doni la
resposta necessària que garanteixi la dignitat i la qualitat de
vida dels pacients amb ELA, i que les seves famílies i
cuidadors puguin rebre els recursos i les ajudes corresponents.
Actualment a les Illes Balears hi ha 60 persones amb ELA. La
preocupació de les famílies i les associacions de pacients amb
ELA és, actualment, el bloqueig de la "Llei ELA" i la demora
en la seva tramitació, ja que impedeix a aquests pacients, a les
seves famílies i cuidadors rebre els recursos que precisen.

En data de 21 de novembre de 2021 el Grup Parlamentari
Ciudadanos va presentar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei per garantir el dret a una vida digna de les
persones amb esclerosi lateral amiotròfica (Llei ELA). Després
de diversos bloquejos per part de l'Executiu, finalment la presa
en consideració d'aquesta proposició de llei es va realitzar el 8
de març. Actualment, després de vuit mesos de la seva
aprovació, la seva tramitació es troba en fase de presentació
d'esmenes.

Des de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei
han mort a Espanya més de cinc-centes persones amb aquesta
malaltia. Vuit mesos després de l'adopció de l'acord de presa en
consideració, un acord sense cap vot en contra ni cap abstenció,
no hi ha “claredat” quant a la data d'entrada en vigor d'aquesta
llei (fins a 24 ocasions s'ha ampliat/prorrogat el termini de
presentació d'esmenes). Aquest constant retard en la tramitació
d'aquesta llei afecta de manera directa més de 4.000 persones
que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa i sense cura,
a més del seu entorn personal i familiar.

A Espanya cada dia es detecten tres nous casos d'ELA. És
avui la patologia neurodegenerativa més freqüent a Espanya
després de l'Alzheimer i el Parkinson. Els pacients, els seus



10152 BOPIB núm. 181 -  18 de novembre de 2022

familiars i cuidadors veuen dia a dia com es deterioren les
seves condicions de vida.

Davant les dificultats de les condicions de vida dels
pacients amb ELA i davant les greus càrregues i problemes
econòmics sobrevinguts que la malaltia comporta, cal adoptar
mesures immediates i urgents perquè els pacients rebin una
atenció digna i integral i també els seus familiars i cuidadors.
Per això és necessari que l'administració garanteixi l'accés a
tots els serveis que es precisen.

L'impuls de la tramitació d'aquesta iniciativa és essencial.
Aquesta proposta normativa té una sèrie de pilars d'entre els
quals destaquen:

- Reconèixer el 33% del grau de discapacitat als pacients
ELA des del diagnòstic.
- Garantir una atenció preferent perquè es compti amb els
recursos tècnics i humans especialitzats per cobrir les
necessitats provocades per la seva malaltia.
- Ser beneficiaris amb caràcter immediat del bo social
elèctric en ser persones en situació electrodependents
- L'atenció domiciliària. Accés al servei de fisioteràpia i
atenció especialitzada en el domicili durant vint-i-quatre
hores.
- Dotació pressupostària suficient per garantir l'atenció
integral dels pacients amb ELA.

Els pacients, les seves famílies i les associacions en defensa
dels drets de les persones amb ELA han manifestat públicament
la seva incomprensió davant el veto inicial i ara aquesta
injustificada dilació en la tramitació d'aquesta esperada llei.
Des de Ciudadanos insistim que s'ha d'agilitar la tramitació
d'aquesta proposició de llei perquè es doni la resposta
necessària que garanteixi la dignitat i la qualitat de vida dels
pacients d'ELA i que les seves famílies i cuidadors puguin rebre
els recursos i les ajudes corresponents.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent 

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a tramitar amb caràcter urgent i de manera àgil la
Proposició de llei per a garantir el dret a una vida digna de les
persones amb esclerosi lateral amiotròfica, ELA.

- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern d'Espanya i el
Govern dels Illes Balears a dotar del pressupost i els mitjans
necessaris per a l'aplicació efectiva i eficaç de la "Llei ELA"
des del moment de la seva entrada en vigor, així com a establir
la coordinació amb les comunitats autònomes i les associacions
de familiars de pacients amb ELA per a la tramitació i l'accés
als recursos i a  les ajudes.

Palma, a 8 de novembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 11762/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reconeixement dels descendents dels jueus a
Mallorca, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

La història dels jueus a Mallorca data del segle Vè, amb la
carta del bisbe Sever. Els jueus són considerats uns dels
mallorquins més antics.

Però la històrica i la memòria dels jueus mallorquins
arranca el 1391, quan el 2 d'agost el Call de Ciutat de Mallorca
fou assaltat i moriren 300 jueus en una ciutat de 50.000
habitants.

Cal ressaltar la conversió forçada dels jueus que no havien
estat assassinats o havien fugit (1435), que foren molts. A partir
d'aquí ja només es pot parlar de conversos i, entre ells, els
judaïtzants i els no judaïtzants.

Unes 300 famílies criptojueves s'anaren assimilant fins a
quedar un petit reducte, que foren en gran part les víctimes de
les actes de fe de 1691-93.

Restaren estigmatitzats 15 cognoms, tot i que eren molts
més. Són els xuetes, comunitat menyspreada i marginada fins
a la meitat del segle XX i, encara ara, víctima de certes
discriminacions.

No podien exercir oficis militars, ser administradors
públics, muntar a cavall i altres normes. En algunes esglésies de
la part forana se'ls feia seure a part dels altres fidels.
L'endogàmia i la focalització per part del poder va preservar el
gueto i afavorí la discriminació. Eren un món a part, els pàries
de la societat mallorquina, tot i la seva empenta comercial,
empresarial i artística. Molts duien una doble vida: catòlics de
portes a fora però amb arrels jueves de portes endins. A molts
de pobles hi havia un xueta “home bo” que a vegades li deien
“el rabí” i que actuava de mediador en els conflictes.
Conservaven com podien les tradicions dels seus majors, no
totes de caràcter religiós.

Molts emigraren per no poder suportar tanta mesquinesa.
Estam parlant d'un procés històric de més de 5 segles. No es
poden cercar les restes de tots ells, però queden molts de xuetes
vius, el que els converteix en una part important de la historia
i de la memòria de Mallorca.

Durant la Guerra Civil i anys posteriors va circular una
llista dels 15 cognoms xuetes que foren objecte de persecució
i discriminació. El bisbe Miralles s'enfrontà amb els instigadors
d'aquesta campanya i amb el poder establert. Molt important
també fou la lluita d'algun xueta il·lustrat que des de la mateixa
administració actuà per donar suport a la seva gent. La figura
de Gabriel Cortès -que a la dècada dels 40 escriví un llibre
sobre el tema, que no veuria la llum fins molts d'anys després-
podria haver estat també cabdal per pressionar als partidaris de
les persecucions i la discriminació dels xuetes.
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En una frase que ho resumeix tot es pot dir que a Mallorca
els xuetes entre 1391 i les acaballes del XIX foren perseguits
i discriminats i aquesta situació no ha estat reconeguda
públicament.

Actualment queden a Mallorca unes 20.000 persones
pertanyents a aquest col·lectiu que, després de segles de
marginació, s'enfronten ara al pitjor enemic: l'oblit,
l'assimilació que no volgueren els seus avantpassats.

Des de la dècada dels 90 s'ha produït un moviment entre els
xuetes d'acostament a la seva identitat. Aquests són els que ara
reclamen ser inclosos dins les normes que reconeixen
discriminacions, oblits i marginacions de caràcter històric.

En els darrers 15 anys s'ha avançat molt. Alguns xuetes han
retornat a la fe judaica i a la junta directiva de la Comunitat
Jueva de Balears hi ha membres xuetes.

El 2011 una autoritat rabínica competent va dictaminar que
els descendents de jueus conversos de Mallorca són Benei
Israel, és a dir, membres del Poble Jueu, un concepte general
que abasta molt més que l'aspecte religiós, que aquí no hem de
tocar per res.

El 2015, a petició d'una entitat israeliana, el Govern de les
Illes Balears organitzà un tímid acte de desgreuge en què el
president Antich acceptà la proposta que la història dels xuetes
formés part de l'ensenyament oficial a les escoles de les Illes.
Res més no s'ha sabut del tema.

Hi ha una llarga història de morts, deportats, maltractats,
marginats, etc., que ara mateix només té el raiguer cultural o
religiós per sentir-se part activa -fins allà on vulguin- de la
minoria que són.

Volen cultivar la memòria del passat, recuperar la seva part
de la història encara amagada -que és molta- i enaltir la
puixança de la seva identitat. L'orfebreria, la cuina, la literatura
i l'art de Mallorca no es pot entendre sense l'aportació dels
xuetes, així com la defensa de la nostra llengua en el moviment
conegut com La Renaixença. Participen a encontres nacionals
i internacionals sefardites, però no tenen una mínima estructura
civil que els doni suport o els ofereixi oportunitats. Alguns han
recorregut mig món explicant la dissortada història dels jueus
de Mallorca, però ho han fet sempre pel seu compte o emparats
en el patrocini d'entitats alienes a l'illa.

A tots els efectes, l'únic representant del Poble Jueu a
Balears és la Comunitat Religiosa, que pertany com a membre
de ple dret a la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya.

Consideram que aquesta comunitat ha de participar també
en el món civil com a jueus que són i no tenen la connexió amb
les autoritats de les Illes més enllà d'actes puntuals.

Consideram que la historia d’aquest ampli col·lectiu, potser
en perill d'extinció, també és història i memòria d’aquesta terra.
També caldria estudiar la possibilitat per tal de donar-los
empara normativa.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix públicament que
històricament s'ha produït una greu injustícia de marginació i
discriminació amb els descendents d'origen jueu.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix les importants
aportacions a l'economia, a la cultura, a l'art i al conjunt de la
societat que han aportat les generacions de descendents
d'origen jueu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè:

a) Promogui l'execució d'estudis històrics que permetin
conèixer, divulgar i conservar el llegat de la contribució dels
descendents d'origen jueu al conjunt de la nostra comunitat.

b) Estudiï la possibilitat que aquest col·lectiu sigui
reconegut i emparat en una norma amb rang de llei.

c) Elabori material didàctic perquè pugui estudiar-se la
història d'aquest col·lectiu en els centres d'ensenyament de les
Illes. En aquest sentit s'haurà de crear i constituir una comissió
d'experts que introdueixi en els plans d'estudi de la Conselleria
d'Educació el coneixement de la presència dels jueus
mallorquins i els seus descendents en tots els àmbits.

d) Estableixi el dia 5 de maig -aniversari de l'Acta de Fe de
1691- com a dia dedicat a la memòria de tots els descendents
de jueus conversos de Mallorca, amb la celebració d'actes
institucionals de memòria i desgreuge.

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

C)
RGE núm. 11763/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport escolar per a tots els alumnes de les
Illes Balears de la xarxa educativa sostinguda amb fons
públics en igualtat de condicions, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

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

Els poders públics han de garantir el dret a l'educació,
garantir la llibertat, la igualtat i la no-discriminació en les
diferents etapes educatives, llibertat que recullen la Constitució
en el seu article 27 i l'actual Llei orgànica d'educació en
especificar que les administracions públiques garantiran en els
centres públics i concertats el dret a l'educació, l'accés en
condicions d'igualtat i no-discriminació i la llibertat d'elecció
de centre per pares, mares o tutors legals.

Les administracions han de potenciar un sistema educatiu
que posi les condicions, els mitjans i els recursos necessaris per
garantir una educació de qualitat per a tots, un sistema educatiu
que funcioni de manera equitativa.
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D'altra banda, ningú no dubta que la xarxa pública està
constituïda per tots aquells centres educatius sostinguts amb
fons públics, siguin de titularitat pública o de titularitat privada
però concertats per al seu funcionament, i que tota aquesta
xarxa col·labora en el sosteniment del sistema públic educatiu.
Per poder garantir que tota la xarxa pública sigui igualitària i
arribi en igualtat de condicions a totes les famílies és
imprescindible que tots els seus centres disposin dels mateixos
recursos i ofereixin les mateixes oportunitats a tots els escolars.

Un d'aquests recursos és el transport escolar al centre que,
avui dia, s'ofereix en escoles de titularitat pública de manera
gratuïta, però no succeeix el mateix a les escoles concertades
de titularitat privada, ocasionant un greuge comparatiu dins
d'una mateixa xarxa escolar sostinguda amb fons públics.

Aquesta petita, però subtil, discriminació, genera una
dificultat als pares a l'hora de cobrir les necessitats educatives
bàsiques, com és poder desplaçar-se al col·legi, com és
aconseguir una adequada conciliació entre la vida laboral i
familiar. Pot semblar menor, però sens dubte marca la
diferència a l'hora que els pares decideixin on enviaran a
estudiar els seus fills.

Per tant aquesta decisió no és lliure, com estableix la nostra
Constitució, sinó que està condicionada per l'administració
pública al no oferir igualtat d'oportunitats entre els centres
públics i concertats.

La manera de garantir aquesta llibertat és igualar els drets
de tots els alumnes i de tots els pares perquè, si compleixen les
mateixes condicions i tenen les mateixes necessitats, puguin
accedir també amb les mateixes condicions al transport escolar.

Una situació que també s'agreuja en el cas dels nins i les
nines amb necessitats especials, ja que necessiten un transport
escolar adaptat que garanteixi l’arribada a totes les rutes
ajustades als horaris escolars i amb convenis i contractes que
vetllin per vehicles amb aire condicionat, que els trajectes en
cap cas no superin una hora i que els monitors de suport
comptin amb una formació prèvia adequada.

Precisament aquesta proposta cerca assegurar aquests valors
de consens del sistema educatiu, garantint que totes les famílies
puguin triar realment en quin col·legi volen que estudiïn els
seus fills, i per això hem de garantir els mateixos drets en tots
els centres de totes les Illes Balears.

Per tot l'anterior, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el transport escolar a tots els alumnes de
les Illes Balears de la xarxa educativa sostinguda amb fons
públics en igualtat de condicions d'accés i gratuïtat i en
qualsevol dels centres educatius de titularitat pública o centres
concertats de titularitat privada.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació perquè el transport escolar adaptat per a nins amb
necessitats especials i discapacitat compti amb les condiciones
necessàries tals com vehicles amb aire condicionat, que els

trajectes en cap cas no superin una hora, que arribin a totes les
rutes i que els monitors de suport comptin amb una formació
prèvia adequada.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el servei de transport escolar d’Eivissa,
especialment la línia de Santa Eulalia a Es Canar, que no
compta amb el monitors suficients.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el servei de transport escolar de
Menorca, especialment a les zones rurals.

Palma, a 9 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 11800/22, del Grup Parlamentari Popular,

contra la modificació del sistema actual d'incentius i
bonificacions de la Seguretat Social per a la contractació
laboral de persones amb discapacitat i la seva inclusió
social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

El Govern d'Espanya, a través del ministeri que dirigeix la
vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social,
Yolanda Díaz, està promovent un avantprojecte de llei pel qual
es regulen els incentius a la contractació laboral i altres mitjans
d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat.

Aquesta iniciativa legislativa suposa la supressió, en uns
casos, o la reducció molt significativa de les bonificacions de
la Seguretat Social que les empreses d’ocupació protegida i
altres entitats socials tenen en l'actualitat, una modificació
substancial del sistema vigent que suposa una reculada
immensa i sense precedents en la conquesta dels drets socials
per a les persones amb discapacitat.

Les Illes Balears, igual que totes les comunitats autònomes,
han de pronunciar-se i adoptar una postura respecte de
l'alteració substancial que suposa la regulació d'una part
fonamental dels incentius a la contractació de les persones amb
discapacitat.

La plataforma nacional que representa les persones amb
discapacitat, CERMI estatal, ha considerat que aquestes
mesures tenen “un impacte devastador, especialment en el
referit a l'ocupació protegida” i “estem davant la pitjor reculada
en inclusió laboral en la democràtica”.

El Govern de les Illes Balears ha d'oposar-se frontalment a
aquesta modificació que es pretén fer des del Govern de la
Nació a través d'aquest text legislatiu i ha de pronunciar-se en
contra, com ja han fet altres comunitats autònomes,
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públicament primer i en si de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals.

Per tot l'anterior el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar, en el si de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals, la seva oposició frontal al fet
que es modifiqui el sistema actual d'incentius i bonificacions de
la Seguretat Social per a la contractació laboral de persones
amb discapacitat i la seva inclusió social, a través de la futura
legislació que reguli els incentius a la contractació laboral i
altres mitjans d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de
qualitat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, en concret al Ministeri de Treball i Economia Social,
que procedeixi, sense dilació, a retirar l'avantprojecte de llei
que regula els incentius a la contractació laboral i altres
mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de
qualitat per resultar altament perjudicial per a l'ocupació de les
persones amb discapacitat.

Palma, a 11 de novembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11818/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
corresponent, per tal de donar compliment al darrer punt
de la Moció RGE núm. 2060/22, relativa a política en
matèria d'habitatge.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2022, conformement amb els articles 170.3
i 184.3 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del conseller
corresponent del Govern de les Illes Balears, davant el Ple, per
tal de donar compliment al darrer punt de la moció esmentada
a l'enunciat.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de

mesures urgents per compensar la inflació a les Illes
Balears (RGE núm. 11704/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2022, havent estat publicat en el BOIB
núm. 144, de 8 de novembre de 2022, el Decret llei 9/2022, de
7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació
a les Illes Balears, acorda, conformement amb els articles 49.2
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament de la cambra, de preveure’n el debat i la votació de
totalitat per a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació.

Palma, a 16 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. 11757/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2022, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares relativa a aplicació de l'impost de successions, per la
pregunta RGE núm. 11817/22, relativa a reforma del delicte de
sedició.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Projecte del Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes

Balears 2022-2026 (RGE núm. 11777/22). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2022, conformement amb els articles 190
del Reglament de la cambra i 32.5 de la Llei 4/2009, d'11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears, admet a tràmit
l'escrit RGE núm. 11777/22, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet el projecte del ple
esmentat a l'enunciat.

Així mateix, la Mesa, constituïda com a tal a la sessió de la
Junta de Portaveus del mateix dia, després de recaptar-ne
l'acord, acorda que el debat i les propostes de resolució que se'n
puguin derivar, si n'és el cas, es tramitin davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-147.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-180.pdf#page=39
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Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
 

Ordre de Publicació

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

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

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2022 (en la qual
es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

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

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

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies en relació amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, que encara no es considera
radicada, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta
del president, declara, per unanimitat dels membres presents,
que es continuen produint circumstàncies d’àmbit general de
caràcter greu i extraordinari que poden impedir la participació
presencial dels diputats i les diputades que integren els òrgans
del Parlament, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aquest acord, que constitueix la vint-i-setena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 1 de desembre de 2022.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació del punt 4 i de l'annex I de la Resolució de

retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l'any 2021, aprovada per acord de la Mesa de dia 28
d'abril de 2021.

La Mesa del Parlament, reunida el 16 de febrer de 2022,
d’acord amb el previst als articles 12 a 14, ambdós inclosos, de
la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022,
acordà el següent: 

"Primer. Incrementar en un 2%, amb efectes del dia 1 de
gener de 2022, les retribucions bàsiques i complementàries
del personal al servei de l’Administració parlamentària, al
qual sigui aplicable l’article 76 del Text refós de la l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, tot d’acord amb l’establert a la
Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2022.

Segon. Modificar el punt 4 Retribucions i indemnitzacions
dels funcionaris i del personal laboral, i l’Annex I, del text
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per a l’any 2021, aprovat per
resolució de la Mesa de dia 28 d’abril de 2021, per tal de
recollir l’acord anterior, i que queden redactats tal com
s’adjunten a aquesta proposta.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears."

Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei 5/2021,
estableix: 

"1. Amb caràcter general, les normes dels articles 12 a 15
i 18 a 20 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades,
totalment o parcialment, i en els diversos vessants
qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que
amb caràcter bàsic aprovi l’Estat, per mitjà de la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022, o la norma
de rang legal corresponent, o les seves modificacions al
llarg de l’any 2022.

2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del
Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del
Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears i de la Universitat de
les Illes Balears, fer totes les actuacions que calguin per
complir els mandats legals corresponents."

El dia 19 d’octubre de 2022 es publicà (BOE núm. 251) el
Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven
mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i
de contribució a la reducció del consum de gas natural en
aplicació del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", així
com mesures en matèria de retribucions del personal al servei
del sector públic i de protecció de les persones treballadores
agràries eventuals afectades per la sequera. Al seu article 23

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
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fixa, amb efectes de l’1 de gener de 2022, un increment
addicional de l’1,5 per cent, respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2021.

Al punt dos del mateix article 23 del Reial Decret llei 18/2022,
s’estableix la manera en que s’ha d’efectuar aquest increment
addicional, dient:

“2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos
términos dispuestos por el artículo 19.Dos, y seguirá las
siguientes reglas:

1.ª Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de
diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos
consolidará, en todo caso, un incremento retributivo
global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.
2.ª Se materializará en la nómina del mes de noviembre
de 2022, abonándose como atrasos el incremento
correspondiente a los meses de enero a octubre de este
año.
3.ª En el ámbito de las comunidades autónomas y
entidades locales se tendrá que materializar el pago
antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con
anterioridad al 31 de marzo de 2023.”

Aquest article 23 del Reial Decret llei 18/2022 té caràcter
bàsic, tal i com s’assenyala al seu punt sisè.

Per això, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de novembre de 2022, adopta els acords
següents:

Primer. Incrementar les retribucions bàsiques i
complementàries, respecte a les vigents a 31 de desembre de
2021, del personal al servei de l’administració parlamentària,
al qual sigui aplicable l’article 76 del Text refós de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, en un 1,5% addicional, amb efectes
del dia 1 de gener de 2022, tot d’acord amb l’establert a
l’article 23 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel
qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels
consumidors d'energia i de contribució a la reducció del
consum de gas natural en aplicació del "Plan + seguridad para
tu energía (+SE)", així com mesures en matèria de retribucions
del personal al servei del sector públic i de protecció de les
persones treballadores agràries eventuals afectades per la
sequera.

L’increment retributiu global màxim per a l’exercici de 2022,
no podrà ser superior al 3,5% respecte de les retribucions
vigents a 31 de desembre de 2021.

Segon. Modificar el punt 4, Retribucions i indemnitzacions
dels funcionaris i del personal laboral, i l’Annex I del text refós
de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions
institucionals per a l’any 2021, aprovat per resolució de la
Mesa de dia 28 d’abril de 2021, per tal de recollir l’acord
anterior, que queden redactats tal com s’adjunten.

Tercer. Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

 
MODIFICACIÓ DEL PUNT 4 I L’ANNEX I DE LA

RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS,
INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS
INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2021

4. Retribucions i indemnitzacions dels funcionaris i del
personal laboral

Pel que fa als funcionaris i al personal laboral de la cambra,
amb efectes de l’1 de gener de 2022, les retribucions seran les
fixades a la Llei 5/2021, de 28 de desembre de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, amb aplicació de l’acord de la Mesa del Parlament
de dia 21 de gener de 2021 (BOPIB núm. 83, de 22 de gener de
2021), d’acord amb el que es fixa a l’annex I d’aquesta
resolució, i amb les millores retributives per a tot el personal al
servei del Parlament derivades dels acords de la Mesa de 16 de
novembre de 1994, de 30 de gener de 2008 (BOPIB núm. 29,
de 8 de febrer de 2008), de 31 de juliol de 2012 (BOPIB núm.
61, de 10 d’agost de 2012) i de 20 de desembre de 2012
(BOPIB núm. 80, de 27 de desembre de 2012). 

D’acord amb l’establert a la disposició addicional primera de
la Llei 5/2021, de 28 de desembre, amb efectes de l’1 de gener
de 2022, percebran l’increment addicional de l’1,5 per cent,
respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021,
que fixa l’article 23 del Reial Decret llei 18/2022, de 18
d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció
dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del
consum de gas natural en aplicació del "Plan + seguridad para
tu energía (+SE)", així com mesures en matèria de retribucions
del personal al servei del sector públic i de protecció de les
persones treballadores agràries eventuals afectades per la
sequera. 

Tot això, sense que l’increment retributiu global màxim per a
l’exercici de 2022, sigui superior al 3,5% respecte de les
retribucions vigents a 31 de desembre de 2021.

El personal funcionari i laboral del Parlament de les Illes
Balears percebrà les quantitats derivades de l’acord de la Mesa
del 7 d’octubre de 2015, del Parlament de les Illes Balears, pel
qual s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la
institució i el personal sobre el desenvolupament de la carrera
professional del personal de la Cambra i de l’acord definitiu de
dia 2 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per
reactivar la carrera professional del personal funcionari i el
personal laboral fix de la cambra i es remodula l’acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015;
i s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la part
pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012. 

Les indemnitzacions per comissions per raó del servei es
percebran segons l’acord de la Mesa de 24 de setembre de
1991 i l’establert al Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual es
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, i la
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de
3 de gener de 2022 per la qual s’actualitzen les quanties de les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2022, o d’altres normes que les regulin.
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Les indemnitzacions per assistències als tribunals qualificadors
i altres òrgans equivalents es percebran segons les normes
establertes al capítol IV del Decret 62/2011, de 20 de maig, i
pels imports establerts a l’esmentat decret i, supletòriament, per
les normes del Decret 16/2016, de 8 d’abril, abans esmentat. 

ANNEX I

1. RETRIBUCIONS BÀSIQUES

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 1.256,89 48,38 111,48

A2 1.086,81 39,45 106,01

C1 816,01 29,86 99,14

C2 679,15 20,33  93,13

AP 621,60 15,30 93,35

2. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

2.1 Complement de productivitat

Amb efectes de dia 1 de gener de 2022, els imports
corresponents al complement de productivitat es minoraran en
les quanties aprovades per acord de la Mesa del Parlament el
dia 16 de juny de 2021, adoptat en aplicació del punt Quart de
l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 (BOIB
núm. 68, de 25 de maig de 2021), següents:

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals,
dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals,
dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals,
dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals,
dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals:
163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de
minorar dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han
de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga
extraordinària.

D’acord amb l’anterior, els imports mensuals resultants del
complement de productivitat són els següents:

Complement
productivitat

Complement
productivitat

minorat

Oficiala Major 457,09 € 433,49 €

Lletrats / Interventora 411,38 € 387,78 €

Caps de servei 380,91 € 357,31 €

Caps de secció / Cap
de Recursos Humans 319,99 € 299,58 €

Caps de negociat /
Administratius

259,05 € 243,72 €

Director de seguretat
/Uixera major

347,85 € 335,09 €

Vice uixera major
/Governanta

200,16 € 187,40 €

Uixers 152,38 € 139,62 €

Xofers 354,81 € 342,05 €

Auxiliars d’oficis i
serveis

158,77 € 147,09 €

Amb efectes del dia 1 de gener de 2022, les quanties
corresponents al complement de productivitat minorat,
experimentaran un increment del 3,5%, resultant els següents:

Complement
productivitat

Oficiala Major 448,66 €

               Lletrats / Interventora 401,35 €

Caps de servei 369,82 €

Caps de secció / Cap de Recursos
Humans 310,07 €

Caps de negociat / Administratius 252,25 €

Director de seguretat /Uixera major 346,82 €

Vice uixera major /Governanta 193,96 €

Uixers 144,51 €

Xofers 354,02 €

Auxiliars d’oficis i serveis 152,24 €
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2.2 Resta de retribucions complementaries

Concepte Increment

Complement específic 3,5% respecte de l’import
de 2021

Complement personal
transitori

3,5% respecte de l’import
de 2021

Indemnització per
residència

3,5% respecte de l’import
de 2021

Pel que fa al complement de destinació, amb efectes del dia 1
de gener de 2022 seran d’aplicació les quanties establertes al
punt 2n de la lletra a), de l’article 12.1, de la Llei 5/2021, de 28
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2022, incrementades l'1,5%
addicional que fixa l'article 23 del Reial decret llei 18/2022, de
18 d'octubre.

3. CONCEPTES EXTRAORDINARIS A LA NÒMINA

La productivitat extraordinària no experimentarà cap increment
respecte dels imports de l’any 2021.

4. PAGUES EXTRAORDINÀRIES

La retribució corresponent al sou base i l’antiguitat que
integren les dues pagues extraordinàries de 2022, queden de la
següent manera:

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 775,61 29,86 111,48

A2 792,63 28,76 106,01

C1 705,28 25,78 99,14

C2 672,96 20,12 93,13

AP 621,60 15,30 93,35

Pel que fa a les retribucions corresponents als altres conceptes
retributius, s’aplicarà l’acordat a la sessió de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de dia 16 de novembre de 1994. 
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	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.8. INTERPELLACIONS
	RGE núm. 11803/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències.
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 11805/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb Serveis Ferroviaris de Mallorca, derivada de la Interpellació RGE núm. 7000/22.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 11679/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a enquesta-estudi de la joventut de les Illes Balears (1).
	RGE núm. 11682/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a discrepàncies en relació amb la Llei 3/2022 que s'esmenten en l'acord de la Comissió bilateral de Cooperació publicat al BOIB el passat 22 de setembre.
	RGE núm. 11683/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grups de treball per proposar  a la Comissió bilateral de Cooperació una solució en relació amb la Llei 3/2022, de 15 de juny.
	RGE núm. 11689/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost total del viatge a la fira World Travel Market de Londres.
	RGE núm. 11690/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu del desplaçament a la fira World Travel Market de Londres.
	RGE núm. 11691/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions mantingudes pels alts càrrecs desplaçats a la fira World Travel Market de Londres en la seva edició de 2022.
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	RGE núm. 11714/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar energia elèctrica (1).
	RGE núm. 11715/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar energia elèctrica (2).
	RGE núm. 11716/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de Red Eléctrica de España en relació amb la bateria que té previst instal·lar en Es Mercadal per aportar energia elèctrica (3).
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	RGE núm. 11723/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries (Menorca) (1).
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	RGE núm. 11725/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fangs contaminats de l'antiga depuradora de Ferreries (Menorca) (3).
	RGE núm. 11731/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restes de la construcció anomenada "Caseta des senyor" a la platja de Mongofra (Menorca) (1).
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	RGE núm. 11739/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de cobraments a tercers per GSAIB.
	RGE núm. 11759/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a construcció d'un nou edifici per a IB3.
	RGE núm. 11792/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'expedients pendents de resolució a Recursos Hídrics.
	RGE núm. 11793/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors professionals a les Illes Balears.
	RGE núm. 11794/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'agricultors joves a les Illes Balears.
	RGE núm. 11795/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de noves agricultores des de l'any 2021.
	RGE núm. 11796/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de joves agricultors l'any 2019 i l'any 2022.
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	RGE núm. 11817/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma del delicte de sedició.
	RGE núm. 11851/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a activitats instal·lades a sòl rústic.
	RGE núm. 11852/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a finalització de la formació dels docents per aplicar la LOMLOE.
	RGE núm. 11853/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a falta d'implicació del sector turístic en matèria de transició energètica, segons el Sr. Yllanes.
	RGE núm. 11854/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resistències sectorials a la transició energètica.
	RGE núm. 11855/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució del grup de treball que ha d'estudiar la limitació de la compra de segones residències a les Illes Balears.
	RGE núm. 11857/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de gestió.
	RGE núm. 11858/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció a la cronicitat.
	RGE núm. 11859/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de satisfacció dels ciutadans de Menorca amb el transport aeri.
	RGE núm. 11860/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves turístiques a les Illes Balears.
	RGE núm. 11861/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de salut.
	RGE núm. 11862/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes Balears com a destí turístic.
	RGE núm. 11863/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a argumentació de la interlocutòria del TSJIB sobre mesures cautelars en la demanda per garantir l'ús de les dues llengües oficials en l'ensenyament.
	RGE núm. 11864/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la Llei Orgànica 10/2022.
	RGE núm. 11865/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària pública i la situació dels professionals sanitaris a les Illes Balears.
	RGE núm. 11866/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels professionals sanitaris a l'Atenció Primària de les Illes Balears.
	RGE núm. 11867/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora en la vida de les dones amb l'Institut Balear de la Dona.
	RGE núm. 11868/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a immigrants en situació irregular.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 11744/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a àrees que reforçarà IB3 amb l'increment de pressupost de l'any 2023, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11774/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de col·laboració i coproducció amb altres televisions, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11776/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a variació de l'audiència de la radiotelevisió pública IB3 a les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11778/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les noves tecnologies i recursos digitals per part d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11779/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris periodístics per donar cobertura a les notícies de la nostra comunitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11780/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de les instal·lacions d'IB3 Televisió i Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11782/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora per al contribuent en el servei públic d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11784/22, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a producte local_2, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11785/22, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació dels informatius nocturns, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11786/22, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicació corporativa, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11787/22, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament i creació del hub audiovisual de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11788/22, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de continguts en diferit, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 11790/22, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a partida pressupostària per a subtitulació de continguts, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 11681/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tramitació de la proposició de llei per garantir el dret a una vida digna de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11762/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement dels descendents dels jueus a Mallorca, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 11763/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport escolar per a tots els alumnes de les Illes Balears de la xarxa educativa sostinguda amb fons públics en igualtat de condicions, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 11800/22, del Grup Parlamentari Popular, contra la modificació del sistema actual d'incentius i bonificacions de la Seguretat Social per a la contractació laboral de persones amb discapacitat i la seva inclusió social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 11818/22, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller corresponent, per tal de donar compliment al darrer punt de la Moció RGE núm. 2060/22, relativa a política en matèria d'habitatge.
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