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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 11805/22, relativa a política general del Govern en
relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca, amb l'esmena
RGE núm. 11916/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta les corporacions
locals, si n’és el cas, conjuntament amb els organitzadors
públics i/o privats de grans actes, a coordinar-se amb la
suficient anticipació amb el Govern de les Illes Balears per
tal d’establir mitjans que facilitin l’accés a l’esdeveniment
amb una alternativa de transport públic. D’aquesta manera,
i en base a la informació prèviament proporcionada quant
a horaris, afluència prevista, etc., es podran determinar, si
escau, serveis i horaris especials  del servei ferroviari o
qualsevol altre mitjà de transport públic. Igualment, se
suggereix als organitzadors i a les entitats locals a publicitar
els mitjans de transport sostenible disponibles per accedir
a l’esdeveniment i a incloure també, quan sigui possible,
indicacions d’aparcaments dissuasius, itineraris per a
vianants, bicicletes o qualsevol altre mètode alternatiu al
vehicle privat.

2. 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, en no estar regulats dins el
reglament de serveis, es fa urgent aquesta regulació. 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-lo a la nova circumstància esmentada. 

3. 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
destacable la construcció d'un aparcament dissuasiu 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. 

4. 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 a 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, coordinada amb les previsions d'augment
de flota i freqüències.

A la seu del Parlament, 22 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
29 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 11900/22, relativa a condicions de vida dignes per
als residents de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
13035, 13037 i 13038/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Congrés dels Diputats a tramitar de forma immediata la
Proposició de llei del Parlament de les Illes Balears, de
modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans, per tal que les comunitats
autònomes puguin regular els preus dels lloguers
d’habitatges en zones amb un mercat d’habitatge tensionat.
En aquest sentit, s’insta la Mesa del Congrés dels Diputats
a incloure a l’ordre del dia d’una sessió plenària, en un
termini inferior als tres mesos, el debat i la votació de presa
en consideració de l’esmentada proposició de llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre totes les accions necessàries per
establir un sistema en la cobertura de places d’especialistes
de l’Ibsalut en el qual no es puguin cobrir noves places en
hospitals mentre hi hagi altres hospitals o àrees de salut
amb percentatges de cobertura de places d’especialistes
inferiors al percentatge de cobertura del primer, respecte de
les places dotades per a cada hospital o àrea de salut per a
la corresponent especialitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els sindicats representatius del
personal sanitari, un increment dels complements salarials
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(especialment aquells vinculats a la problemàtica de la
insularitat) del personal sanitari de l’Ibsalut, que permeti la
seva fidelització a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar l’import de les diferents
indemnitzacions per residència que perceben els
treballadors públics de l’Administració General de l’Estat
destinats a les Illes Balears, com a mínim fins a
equiparar-los a l’import que cobren els mateixos
treballadors públics destinats a les Canàries.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar resposta, en el termini d’un mes, a la
proposta de gener de 2021 del Govern de les Illes Balears,
d’implantar una prova pilot per a l’establiment d’una OSP
en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar l’obligació de servei públic (OSP) a les
rutes aèries entre les Illes Balears fixada a l’acord del
Consell de Ministres de 21 de novembre de 2003, en el
sentit següent:
a. Augmentar el nombre de freqüències diàries d’anada i
tornada a l’esmentada ruta aèria durant tot l’any i amb uns
intervals adients en funció de les necessitats de la ciutadania
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
b. Garantir que la capacitat de les aeronaus s’ajusti a la
demanda, especialment en els dos primers vols i els dos
darrers vols de cada dia.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar la cogestió
dels aeroports i ports d’interès general radicats a les Illes
Balears.

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

9. El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual
normativa de la Unió Europea considera, en moltes
ocasions, les illes mediterrànies exactament igual que el
territori continental, tot i estar sotmeses a unes
circumstàncies de major vulnerabilitat. Per això, insta el
Govern de les Illes Balears a traslladar al Govern de l’Estat
i a la Comissió Europea, la necessitat d’avançar en un
major reconeixement de la dimensió insular de manera que,
de forma justificada i amb l’abast que es consideri
necessari, permeti als territoris insulars modular l’aplicació
de certs principis i polítiques de la Unió Europea (lliure
circulació, mercat interior i ajudes públiques, per exemple)
quan impactin negativament  les condicions de vida dels
residents en aquestes illes.

10.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment, en el termini d’un mes, al
mandat de la disposició transitòria primera del Reial decret

llei 4/2019, de 22 de febrer, de sol·licitar a la Comissió
Europea la modificació del Reglament UE 1407/2013, de
18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
a les ajudes de minimis, per incrementar el límit d’ajudes
acumulades per una mateixa empresa per al transport de
mercaderies per als territoris insulars; i perquè les
compensacions al transport aeri i marítim de mercaderies
previstes al Règim Especial de les Illes Balears no quedin
sotmeses a l’aplicació de l’esmentat Reglament UE
1407/2013.

A la seu del Parlament, 2 de desembre de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2022, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3491/22, relativa a mesures de
protecció i de suport als autònoms, amb les esmenes RGE núm.
13018 i 13019/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir una cotització especial no superior als 50
euros durant un període de dos anys als joves i emprenedors
que inicien una activitat, sempre i quan els seus ingressos
no superin els 30.000 euros anuals una vegada passat el
primer any d’activitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, el més aviat possible, una
campanya sobre les possibilitats dels fons Next Generation
per al col·lectiu d’autònoms i professionals liberals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar, en un termini màxim de tres mesos,
totes les eines a l'abast dels autònoms per facilitar un accés
àgil i senzill a les convocatòries que es vagin publicant amb
finançament dels Next Generation EU. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular, en un termini inferior a sis mesos,
una simplificació administrativa per a autònoms i PIME, i
a acabar amb les traves burocràtiques a les quals es veuen
sotmesos els autònoms en les seves relacions amb
l'administració pública. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar l'emprenedoria i a establir un
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sistema d'assessorament, acompanyament i tutorització a la
persona emprenedora. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa en un termini inferior a sis
mesos un pla per fomentar l'autoocupació femenina i reduir
la bretxa de gènere.

A la seu del Parlament, 2 de desembre 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 22

de novembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7760/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general
del Govern en matèria de transport públic.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11803/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en matèria d'emergències.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de novembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 11751/22, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitació
de preus del lloguer, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

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

C) RGE núm. 11867/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora
de la vida de les dones amb l'Institut Balear de la Dona, que
contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

D) 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 a la
demanda per garantir l'ús de les dues llengües oficials a
l'ensenyament, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

E) RGE núm. 11864/22, presentada per la diputada Margalida
Durán i Cladera i formulada per la diputada Maria Núria Riera
i Martos, ambdues del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la Llei orgànica 10/2022, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

F) RGE núm. 11853/22, del diputat Març 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, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

G) RGE núm. 11854/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resistències sectorials
a la transició energètica, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

H) RGE núm. 11858/22, de la diputada Isabel María Borràs i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció a la
cronicitat, que contestà la consellera de Salut i Consum.

I) RGE núm. 11860/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves
turístiques a les Illes Balears, que contestà el vicepresident i
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 11861/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en
matèria de salut, que contestà la consellera de Salut i Consum.
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K) RGE núm. 11862/22, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les Illes
Balears com a destinació turística, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

L) RGE núm. 11913/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de les obres viàries a les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

M) 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, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

N) 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, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 11881/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a manca de professorat de formació professional, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 11910/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sol·licitud
d'explicacions al Ministeri d'Igualtat després de les
conseqüències derivades de l'aplicació de la llei "solo sí es sí",
que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Q) 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 a les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

R) RGE núm. 11865/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a l'atenció sanitària pública
i la situació dels professionals sanitaris a les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 23 de desembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2022, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

S) RGE núm. 11942/22, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressuposts d'IB3 per a 2023, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

T) RGE núm. 13005/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reunió
de la consellera de Salut i Consum amb els col·lectius de
metges envers la situació a l'Atenció Primària a les Illes
Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.

U) RGE núm. 11954/22, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficis
del pla Next Generation UE a les empreses de les Illes Balears,
que contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura.

V) RGE núm. 11956/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció d'alts
càrrecs èr compensar la inflació, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

W) RGE núm. 11957/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retrocés en
els objectius del pacte d'Estat contra la violència de gènere, que
contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

X) RGE núm. 11961/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nou
edifici per a IB3 Ràdio i Televisió, que contestà la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Y) RGE núm. 11963/22, del diputat Jesús Sanz i Igual, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de pesca professional
artesanal a les aigües interiors de les illes Pitiüses, que contestà
la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Z) RGE núm. 11950/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a costs derivats de la
incineració de residus en gestió d'escorxadors i producte local
a Menorca, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesa i
Alimentació.

AA) RGE núm. 11953/22, de la diputada Isabel María Borràs
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
davant l'augment d'ingressos hospitalaris per infeccions
respiratòries, que contestà la consellera de Salut i Consum.

AB) RGE núm. 11952/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nivell de facturació i rendibilitat, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

AC) RGE núm. 11959/22, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou impost
autonòmic sobre els pisos buits que fa Unidas Podemos, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AD) RGE núm. 11955/22, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge,
que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AE) RGE núm. 11958/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de
gestió, que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

AF) RGE núm. 11964/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts al lloguer d'habitatge,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 11943/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a activitats instal·lades a sòl rústic, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
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AH) RGE núm. 13010/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fets
esdevinguts a La Salle, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 11965/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a veto
PSOE+Unidas Podemos en el Congrés dels Diputats a
l'actualització de la indemnització per residència (plus
d'insularitat), que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AJ) RGE núm. 13009/22, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'Atenció
Primària a les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 23 de desembre de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2022, rebutjà els Punts 1 a 5, 7 a 13 i 17 de la
Moció RGE núm. 11805/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis
Ferroviaris de Mallorca, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra

31 i abstencions 0.
• Punts 2, 7 a 10, 12 i 17:  vots emesos 53, vots a favor 22,

vots en contra 29 i abstencions 2.
• Punt 4:  vots emesos 53, vots a favor 16, vots en contra 31

i abstencions 6.
• Punt 5:  vots emesos 53, vots a favor 15, vots en contra 31

i abstencions 7.
• Punt 11:  vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 26

i abstencions 2.
• Punt 13:  vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra 29

i abstencions 0.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2022, rebutjà els Punts 2 a 5 i 12 de la Moció
RGE núm. 11900/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears,
amb el resultat següent: 
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 5, vots en contra 50 i

abstencions 0.

• Punt 3:  vots emesos 55, vots a favor 27, vots en contra 28
i abstencions 0.

• Punt 4:  vots emesos 55, vots a favor 23, vots en contra 28
i abstencions 4.

• Punt 5: després de tres votacions on es produeix un empat
de 27 a favor, 27 en contra i 1 abstenció, queda rebutjat, de
conformitat amb l'article 101.1 del Reglament de la cambra.

• Punt 12:  vots emesos 55, vots a favor 2, vots en contra 49
i abstencions 4.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 11821/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contra la derogació del delicte de sedició, amb el resultat
següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra

33 i abstencions 0.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2022, rebutjà els Punts 1, 4, 5 i 6a), b) i c) de
la Proposició no de llei RGE núm. 3491/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de protecció i de
suport als autònoms, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 8, vots en contra 48 i

abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 31

i abstencions 3.
• Punt 5a), c) i d): vots emesos 56, vots a favor 18, vots en

contra 31 i abstencions 7.
• Punt 5b): vots emesos 56, vots a favor 4, vots en contra 32

i abstencions 20.
• Punt 6a), b) i c): vots emesos 56, vots a favor 23, vots en

contra 29 i abstencions 4.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
 Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de
mesures urgents per compensar la inflació a les Illes
Balears (RGE núm. 11704/22, complementat amb l’escrit
RGE núm. 11934/22).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 22 de novembre de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret llei 9/2022, de 7
de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a
les Illes Balears (RGE núm. 11704/22, complementat amb
l’escrit RGE núm. 11934/22) (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 144 de 8 de novembre de 2022 i 151, de 21 de
novembre de 2022).

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
No-tramitació com a projecte de llei pel procediment

d'urgència per al Decret Llei 9/2022, de 7 de novembre, de
mesures urgents per compensar la inflació a les Illes
Balears (RGE núm. 11704/22, complementat amb l’escrit
RGE núm. 11934/22).
 

El Ple del Parlament  de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2022, després de validar el decret llei
esmentat, rebutjà, per 22 vots a favor, 31 en contra i cap
abstenció, la seva tramitació com a projecte de llei pel
procediment d'urgència.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada dels punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE

núm. 3491/22.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2022, la portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos retirà els punts 2 i 3 de la proposició no de llei
esmentada, presentada per aquest grup parlamentari, relativa a
mesures de protecció i de suport als autònoms.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Presa en consideració de la Proposició de llei d'iniciativa

legislativa popular RGE núm. 11820/21.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2022, prengué en consideració, per 31 vots
a favor, 4 en contra i 18 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada per la Comissió promotora, de benestar
per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2022, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13374/22, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut
del Govern de les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 11844/22.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 11844/22, relativa a política general sobre joventut, la
moció següent.

El Grup Parlamentari de VOX, a conseqüència de la
interpel·lació sobre polítiques de joventut, presenta els següents
punts d'acord havent constatat que les mesures preses fins ara 
pel Govern de les Illes Balears no dona resposta a les principals
preocupacions i necessitats dels joves de la nostra comunitat,
que no apareixen prou satisfetes ni en els pressupostos de 2023
ni en la legislació sobre aquest tema recentment aprovada per
aquesta cambra.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que un dels
principals problemes de la joventut d'aquesta comunitat és la
dificultat d'accés a l'habitatge, la qual cosa impedeix
l'emancipació i el desenvolupament d'un projecte vital.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les ajudes destinades a l'adquisició d'un
habitatge per part dels joves de la nostra comunitat, augmentar
les bonificacions fiscals i ampliar fins als 300.000 euros el preu
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dels habitatges inclosos en el programa d'avals per finançar el
100% a les zones especialment tensionades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar el lloguer per part dels joves mitjançant la
creació d'una línia d'avals per al pagament de la fiança i un
sistema de protecció de pagaments per als propietaris que
s'adhereixin  al programa de lloguer jove amb renda taxada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recollir en la seva integritat les recomanacions de
l'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu
sobre les menors tutelades i a impulsar la recerca sobre les
responsabilitats polítiques que assenyala aquest informe.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar amb la màxima contundència contra qualsevol
intent d'adoctrinament a les escoles sostingudes amb fons
públics que contravingui l'article 27.3 de la Constitució
Espanyola, que garanteix el dret dels pares al fet que els seus
fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb
les seves pròpies conviccions.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el respecte als símbols nacionals en tots els
centres educatius sostinguts amb fons públics.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei de joventut, eliminant la
consideració del Consell de la Joventut com a únic interlocutor
vàlid davant l'administració, la qual cosa suposa una limitació
inacceptable dels drets d'interlocució d'aquelles associacions
juvenils que no vulguin incorporar-se a aquest.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un paquet de mesures urgents d'incentius a
la natalitat que permeti als joves afrontar la paternitat amb
garanties de futur.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el nombre de places en els graus de
formació professional amb major demanda.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a les reformes legislatives necessàries per
garantir la llibertat lingüística dels joves entre les dues llengües
oficials de la comunitat, sense que existeixi cap mena de
discriminació en l'educació, l'accés al mercat laboral, la funció
pública i qualsevol altra que afecti la seva llibertat i
desenvolupament personal.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

B)
RGE núm. 13378/22, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a factor d'insularitat, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 7134/2022.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 7134/22,
relativa a factor d'insularitat, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a integrar, dins la representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a la Comissió mixta d'Economia
i Hisenda, un representant de cada consell insular perquè
aquests puguin participar en les dues reunions anuals de
l'esmentada comissió mixta d'Economia i Hisenda previstes a
l'article 20 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, per
decidir, d'una banda, la selecció i l'assignació als projectes que
s'han de finançar a càrrec del factor d'insularitat del REIB; i,
per altra banda, la quantitat del factor d'insularitat per a l'any
següent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre al Parlament de les Illes Balears, dins el
primer trimestre de cada any, una proposta de selecció i
d'assignació dels projectes que s'han de finançar a càrrec del
factor d'insularitat del REIB abans que siguin aprovats per la
Comissió mixta d'Economia i Hisenda, perquè aquests siguin
tramitats i el Parlament se'n pugui pronunciar seguint els
articles 188 i 189 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13322/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la
participació de la presidenta del Govern a la II Cimera
entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat el cost, a càrrec dels pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de la participació de
la presidenta del Govern de les Illes Balears a la II Cimera
entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears celebrada
recentment a València? Desglosseu l'import tot indicant cada
un dels conceptes de la despesa, tant pel que fa a
desplaçaments, trasllats, manutenció, etc.

Palma, a 15 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 13323/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
han viatjat a la II Cimera entre la Comunitat Valenciana i
les Illes Balears a càrrec de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

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

Quantes persones han viatjat, a càrrec dels pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la II Cimera entre
la Comunitat Valenciana i les Illes Balears celebrada
recentment a València? Indicau-ne el nom, el càrrec que
ocupen, el motiu de la seva participació i l'import de la despesa
per qualsevol concepte (inclosos desplaçament, trasllats,
manutenció, etc.).

Palma, a 15 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 13400/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'entrega de diplomes als nous policies locals de la darrera
promoció (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.

Quin ha estat el nombre de nous policies locals de la darrera
promoció que han participat als diferents actes d'entrega de
diplomes que s'han celebrat enguany? Quants d'actes d'entrega
de diplomes s'han celebrat? Indicau la data i l'illa on s'han
celebrat.

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 13401/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'entrega de diplomes als nous policies locals de la darrera
promoció (2).

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

S'han desplaçat els nous policies de Menorca, Eivissa i
Formentera a Mallorca per participar a l'acte d'entrega del
diplomes celebrat en aquesta illa? En cas afirmatiu, indicau el
cost de l'esmentat desplaçament per qualsevol concepte
(trasllats, estades, manutenció i qualsevol altre) i que han estat
pagats amb càrrec al pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 13402/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'entrega de diplomes als nous policies locals de la darrera
promoció (3).

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

En anteriors promocions de nous policies locals es va
realitzar també un acte d'entrega de diplomes a Mallorca amb
participació dels nous policies de Menorca, Eivissa i
Formentera? En cas afirmatiu indicau la data i el nombre de
policies que hi participaren, així com el seu cost.

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 13403/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'entrega de diplomes als nous policies locals de la darrera
promoció (4).

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

Quins han estat els càrrecs públics, les autoritats i altres
persones que s'han desplaçat entre les diferents illes a càrrec del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
participar en els actes d'entrega de diplomes a la darrera
promoció de nous policies locals? Indicau el nom, el càrrec, els
motius del desplaçament, així com el cost individualitzat del
cost de trasllats, estada i manutenció de cada un d'ells.
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Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 13404/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (1).

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Quin és el nombre de places del procés d'estabilització que
inclouen a l'esmentat anunci? Indicau-ne la categoria i el lloc
de treball.

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 13405/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (2).

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Quines places s'encarregarà l'EBAP del procediment?
Quines previsions de calendari tenen en relació amb aquestes
places?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 13406/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (3).

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

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Podeu indicar el detall de les places totals subjectes a cada
procés?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 13407/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (4).

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Quins organismes gestionaran i tramitaran els procediments
a part de l'EBAP?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 13408/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (5).

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Quins terminis es preveuen a cada un dels procediments?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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L)
RGE núm. 13409/22, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords del
Consell d'Administració extraordinari d'SFM relatius a la
convocatòria de places a SFM (6).

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

El passat 14 de desembre el Consell d'Administració
extraordinari d'SFM va aprovar la convocatòria de 30 noves
places de personal i 13 més de promoció interna que suposen
24 maquinistes més.

Podran continuar creixent amb nous usuaris a SFM fins que
es puguin cobrir totes les places anunciades? Pensen reduir
alguna freqüència?

Palma, a 21 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 13430/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria d'Afers Socials i Esports amb motiu de les
festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria d'Afers Socials i Esports i/o qualsevol ens
instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal
de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

N)
RGE núm. 13431/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb
motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i/o qualsevol ens

instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal
de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 13432/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb
motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria d'Educació i Formació Professional i/o qualsevol
ens instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de
Nadal de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 13433/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors amb motiu
de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors i/o qualsevol ens
instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal
de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 13434/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura amb
motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i/o
qualsevol ens instrumental que en depengui, amb motiu de les
festes de Nadal de 2022? Desglossau l'import tot indicant el
concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 13435/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Medi Ambient i Territori amb motiu de
les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Medi Ambient i Territori i/o qualsevol ens
instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal
de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 13436/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Mobilitat i Habitatge amb motiu de les
festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge i/o qualsevol ens
instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal
de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 13437/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball amb
motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball i/o qualsevol
ens instrumental que en depengui, amb motiu de les festes de
Nadal de 2022? Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

U)
RGE núm. 13438/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat amb
motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i/o
qualsevol ens instrumental que en depengui, amb motiu de les
festes de Nadal de 2022? Desglossau l'import tot indicant el
concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

V)
RGE núm. 13439/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Salut i Consum amb motiu de les festes de
Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Salut i Consum i/o qualsevol ens instrumental
que en depengui, amb motiu de les festes de Nadal de 2022?
Desglossau l'import tot indicant el concepte.
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Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

W)
RGE núm. 13440/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius
i Memòria Democràtica amb motiu de les festes de Nadal de
2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica i/o qualsevol ens instrumental que en
depengui, amb motiu de les festes de Nadal de 2022?
Desglossau l'import tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

X)
RGE núm. 13441/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
Presidència amb motiu de les festes de Nadal de 2022.

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

Quin ha estat l'import de la despesa, per qualsevol concepte,
vinculada a les felicitacions i celebracions dutes a terme per
Presidència i/o qualsevol ens instrumental que en depengui,
amb motiu de les festes de Nadal de 2022? Desglossau l'import
tot indicant el concepte.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2022, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13320/22, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a garantir el dret a l'habitatge.

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

Sabem que l'elevat preu mitjà del lloguer fa impossible en
molts casos l'emancipació de les persones joves, però també
rebaixa i precaritza, fins a límits extrems, la qualitat de vida de
la població, sobretot dels col·lectius més vulnerables, en haver
de dedicar la major part de la seva renda a la despesa
d'habitatge. Aquest fenomen no és una cosa exclusiva de les
nostres illes ja que igualment ocorre en la península. El que
ocorre en realitat és que estem assistint en els últims anys a un
procés de reajustament del capital immobiliari, traspassant fons
al mercat de lloguer, amb compres massives d'habitatge per a
aquest fi, sobretot en grans ciutats i en el litoral, amb especial
incidència en el Mediterrani, per part de fons voltors i de
societats immobiliàries. És una dada alarmant que, segons
Eurostat, 4 de cada 10 persones que viuen en règim de lloguer
hagin de destinar més del 40% dels seus ingressos a aquesta
despesa en el conjunt de l'Estat, a Balears ja per sobre del 50%,
molt per sobre del recomanat pel Banc d'Espanya, que situa en
un màxim del 35% aquesta xifra.

Llogar un habitatge a Balears és, en el tercer trimestre de
2022, un 19,6% més car que en el mateix trimestre de l'any
anterior i al voltant del 45% d'increment respecte a fa deu anys,
segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa. Segons
aquesta mateixa font, el preu del m2 de lloguer d'habitatge era
de 13,99 euros l'octubre de 2022, només per darrere de
Guipúscoa, Barcelona i Madrid.

Però comprar tampoc no és fàcil en Balears, per no dir
impossible, per a les rendes baixes i mitjanes. La situació
general de l'habitatge és complicada en el conjunt de l'estat,
però és més greu en el cas de les Balears a l'extremar-se els
factors que expliquen l'alt valor dels preus tant de lloguer com
de compra. Entre ells, en citarem tres: la reduïda oferta
d'habitatge públic, la gentrificació, la turistificació i el seu
correlat de lloguer de vacances.

L'habitatge ha estat considerat un negoci des de fa dècades
i consegüentment interioritzat per un sector ampli de la
població, que l'ha vist com una possibilitat de disposar d'un
patrimoni, o fins i tot d'una renda extra, davant un mercat de
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lloguer públic pràcticament inexistent i una oferta privada de
preus elevats.

La crisi de l'accés a l'habitatge ve de molt lluny i
caracteritzada, sobretot, per aquest ínfim parc d'habitatge
públic existent destinat a lloguer social, al voltant de l'1% sobre
el total. Aquest és un dels més greus problemes de l'habitatge
d'aquesta comunitat autònoma i també del conjunt de l'estat,
alguna cosa que llastra la resposta de les administracions
públiques enfront de l'agressivitat especulativa dels mercats
immobiliaris.

Però aquestes administracions no van fer front a aquesta
amenaça i entre 2012 i 2013 l'absorció dels anomenats “actius
tòxics” dels bancs per part de l'Estat va evitar la fallida del
sistema financer a costa de l'augment del deute públic i de
centenars de milers de desnonaments en el conjunt de l'Estat -
encara que ara en descens per les mesures antidesnonaments
del govern central. A Balears hem passat dels 2.518
llançaments el 2014 als 1.351 de 2021, xifres a la baixa el
2022, però encara elevades. La intervenció del mercat bancari
que va fer que l'estat acabés creant l'anomenat banc dolent -la
SAREB-, aquesta entitat que, segons s'informava llavors, no
havia de costar un euro a la ciutadania i que ha servit finalment
per desviar fons públics a la banca. Més de 60.000 milions.
Una apropiació de recursos públics en tota regla en un país amb
el 21,7% de la població en risc de pobresa, segons dades de
2021 de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i
l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN), que a Balears
assoleix la xifra del 17,6%. Novament la coneguda
socialització de les pèrdues i la privatització dels beneficis que
suposa rescatar els poderosos i abandonar els vulnerables a la
seva sort. Una de les conseqüències d'aquest equilibrisme
financer ha estat que les pèrdues de la SAREB des de fa més
d'un any computen com a dèficit, ja que la UE ha deixat de
donar suport a la idea que el “banc dolent” no és una cosa
pública, com sostenia el ministre d'Economia d'aquells temps.

Aquesta apropiació indeguda de recursos públics per a
l'àmbit privat, sumada a decisions polítiques d'alta repercussió
en la població (reforma laboral i política d'austeritat imposada
en perfecta unió amb les directrius de la UE), van ser els
elements clau de la reestructuració politicofinancera realitzada
a Espanya com a resposta a la crisi de 2008. I darrere d'aquesta
estratègia, un objectiu clar: rellançar el mercat immobiliari,
com una cosa consubstancial a la política habitual en aquest
país i, concretament, a les Illes Balears: suport al sector
immobiliari i suport al sector turístic com a grans motors
econòmics.

El BCE va baixar els tipus d'interès a mínims històrics, la
qual cosa va permetre una major liquiditat en els mercats i que
el capital, amb necessitats d'inversió, es dirigís cap al sucós
sector immobiliari espanyol. A partir d'aquest moment, tenint
en compte que aquest capital era clarament especulatiu, es van
disparar els lloguers i va començar a pujar el preu de
l'habitatge. Una vegada més, tal com ressenyava un periòdic
nacional “el maó es convertia de nou en el motor de l'economia
espanyola”, això sí, sense importar les víctimes socials que
deixava pel camí amb la seva activitat especulativa.

Cal revertir per tant aquesta situació, canviar l'ordre de
l'equació. El benefici privat mai no pot estar per sobre del bé
comú, de la població més desfavorida i indefensa. És necessari,

per garantir el dret efectiu a un habitatge digne, posar límits a
la funció econòmica de l'habitatge, quan aquesta és purament
especulativa, com és el cas ara, i potenciar la seva funció
social. Augmentar el parc públic de lloguer social amb
inversions públiques importants, recuperar habitatges buits i
degradats per a la seva rehabilitació, posar topalls als preus de
la iniciativa privada, limitar la compra de segones o terceres
residències, limitar la concentració especulativa dels fons
d'inversió, frenar els desnonaments, identificar amb claredat als
grans tenidors, controlar el lloguer turístic irregular, són
algunes mesures que, juntament amb l'aprovació urgent de la
llei d'habitatge estatal, han de prendre's amb urgència per parar
l'increment incessant de preus de l'habitatge. Indubtablement
totes elles no seran del grat dels especuladors i dels qui els
defensen. No els agrada i no sols no els agrada, sinó que faran
l'impossible per dinamitar qualsevol avanç en aquesta matèria
que redueixi els seus incomptables beneficis.

Afortunadament, des de fa anys van creixent les veus contra
aquest atropellament social a través de col·lectius socials i de
plataformes específiques de l'habitatge. Cal posar fre a aquesta
situació i dotar les administracions públiques de mecanismes
legals de control de l'activitat econòmica al voltant de
l'habitatge.

Per això creiem que és necessari deixar clar que les
comunitats autònomes puguin regular el règim de contenció o
moderació de rendes de lloguer d'habitatges, atès que resulta
d'una certa anomalia tenir competències en habitatge però no
poder disposar de mesures que supervisin el preu d'accés a
aquestes. És una paradoxa que es dona entre la competència
exclusiva en matèria d'habitatge de la qual disposen les
comunitats autònomes i els dubtes que s'estableixen sobre les
possibilitats que aquestes mateixes comunitats autònomes
puguin establir mesures de contenció de preus de lloguers, atès
que la Constitució, en el seu article 149.1.8, reserva a l'estat les
competències sobre les bases de les obligacions contractuals
que s'especifiquen a la Llei d'arrendaments urbans del 94. La
interpretació d'aquesta paradoxa és la que porta al fet que,
iniciatives legislatives d'algunes comunitats que puguin
produir-se o ja s'hagin produït, puguin considerar-se
inconstitucionals.

D'altra banda, Balears és la comunitat autònoma que
compta amb el major percentatge d'habitatges comprats per
estrangers, amb un 38,95% del total d'operacions immobiliàries
-sobretot, habitatges unifamiliars en primera línia de mar,
enfront del 12,61% a nivell nacional, d'acord amb les dades de
l'última Estadística Registral Immobiliària. Aquesta xifra
representa un increment de les vendes del 59% respecte de
2020 i és, juntament amb el lloguer de vacances irregular fruit
de la massificació turística, un dels elements explicatius de
l'alça contínua dels preus de l'habitatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari d'Unidas Podemos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar les polítiques socials d'habitatge de manera
progressiva a partir dels pressupostos generals de 2023, i des
de llavors fins a 2030 anar augmentant aquesta xifra
progressivament fins a aconseguir el 2% PIB.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera prioritària la rehabilitació i la
millora dels habitatges degradats existents, enfront de la nova
construcció, per no contribuir a la pressió continuada sobre el
territori, amb la finalitat de disposar d'alternatives residencials
dignes, adequades i assequibles i d'augmentar el parc públic
balear d'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar juntament amb els ajuntaments perquè la
planificació urbanística de les Illes Balears prevegi la reserva
d'almenys un 50% de la superfície disponible per a habitatge
protegit i que d'aquesta almenys el 60% sigui per a lloguer
social.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no permetre en cap cas la venda d'habitatge protegit
social i/o de preu limitat -ni tan sols una vegada finalitzat el seu
període com a HPO- per no minvar el parc d'habitatge públic.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
prohibir de manera definitiva els desnonaments de persones
vulnerables sense alternativa residencial i a reforçar els
mecanismes per procurar una alternativa digna, adequada i
assequible, quan es donin circumstàncies de risc d'exclusió
residencial, sanitària, social o econòmica, conformement amb
els dictàmens del Comitè DESC de Nacions Unides en matèria
de Drets Humans a un habitatge adequat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars per
controlar l'ús irregular del lloguer turístic i limitar el que es
troba actualment planificat i reduir-lo al màxim, així com a
treballar conjuntament amb els ajuntaments per planificar
ciutats al servei de la convivència i de la comunicació de les
persones i no al servei del benefici privat, limitant al màxim la
gentrificació actual del centre de les ciutats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a canviar el concepte de gran tenidor previst a la llei
balear de l'habitatge reduint de 10 a 5 les propietats
considerades a Balears, i també que no es limitin a una sola
comunitat sinó al conjunt de l'estat, considerant-se llavors en
aquest àmbit estatal la xifra de 10 o més i, així mateix, que els
grans tenidors puguin ser tant persones físiques com jurídiques.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar d'una vegada el reglament de la llei
balear d'habitatge per disposar de totes les eines necessàries per
aconseguir incrementar la disponibilitat d'habitatges
disponibles per a lloguer social.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que la SAREB dediqui tant el seu parc d'habitatges com els
seus solars per a lloguer social i els cedeixi a les
administracions autonòmiques per ampliar el parc públic
d'habitatge assequible.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una llei que prevegi les mesures necessàries
que permetin restringir la compra d'habitatges a les persones
físiques o jurídiques no residents amb la finalitat d'evitar
l'especulació actual entorn de l'habitatge.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a eliminar el visat de residència per a inversors estrangers no
residents, previst a l'article 63 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, que acreditin l'adquisició de béns
immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior
a 500.000 euros.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge, en el marc de
les competències de les comunitats autònomes i dels municipis,
blindi la funció social de l'habitatge i reafirmi el compliment
efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat
recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi
l'accés als subministraments bàsics.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge prevegi
l'obligatorietat de la declaració de zones tensionades per part de
les comunitats autònomes a partir d'un sistema d'índexs de
preus de referència propis amb la finalitat d'aconseguir una
regulació integral dels preus dels lloguers i de frenar la seva
alça incontrolada.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a legislar per regular de manera general el mercat del lloguer
d'habitatges, impedint preus abusius en els contractes
d'arrendament d'habitatge mitjançant mecanismes de control de
preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor
com en contractes futurs.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar línies de consulta i col·laboració amb altres
actors de l'emergència residencial que vivim des de fa més
d'una dècada, com les plataformes d'afectats pels desnonaments
o les defensores de models convivencials a la ciutat, donat el
seu gran coneixement de les implicacions humanes que
existeixen després de la fredor de les ordres de llançament.

Palma, a 15 de desembre de 2022
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 13328/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
Any Europeu de la Joventut.

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

Reconèixer el paper dels i les joves com a element
vertebrador dels valors europeus sempre ha estat entre les
prioritats de la Unió Europea. La seva implicació i participació
en els processos de presa de decisions és de vital importància
perquè el projecte comunitari continuï creixent i perquè la Unió
continuï sent un agent internacional de primer ordre, així com
un símbol d’esperança davant els reptes globals de futur.
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Un any abans que es declarés la pandèmia provocada per la
COVID-19 es posava en marxa l'Estratègia de la UE per a la
joventut per al període 2019-2027. Es tracta d'un full de ruta
dissenyat per explotar al màxim el potencial de les polítiques
de joventut, impulsant la participació dels i les joves en la vida
democràtica, donant suport al compromís social i cívic i
tractant de garantir que la joventut compti amb els recursos
necessaris per participar activament en la societat.

L'Estratègia es concreta en onze metes, que van ser
definides amb la informació recollida entre joves europeus
entre 2017 i 2018, sent Espanya un dels països amb més
participació. Aquestes onze metes són:

1. Connectar la UE amb els joves.
2. Igualtat entre dones i homes.
3. Societats inclusives.
4. Informació i diàleg constructiu.
5. Salut mental i benestar.
6. Impulsar la joventut rural.
7. Ocupació de qualitat.
8. Aprenentatge de qualitat.
9. Espais i participació per a tots i totes.
10. Una Europa verda i sostenible.
11. Programes europeus i organitzacions juvenils.

Però quan l'Estratègia gairebé no havia començat a caminar,
la pandèmia de la COVID-19 es va estendre per tot el planeta
obligant a detenir totes aquelles activitats no essencials amb la
finalitat de contenir la seva propagació i efectes. La realitat que
va dur la pandèmia ha tingut efectes devastadors entre totes les
franges d'edat, però ho ha fet significativament més sobre els
majors i la població més jove.

Entre les primeres decisions que es van adoptar per
combatre el virus hi va haver les de confinar la població i, per
tant, l’execució de bona part de l’ensenyament passà de
presencial a en línia. La urgència amb la qual va caldre adoptar
aquestes mesures va fer que es reforcessin les desigualtats
existents en la societat i, per consegüent, en l'educació.

Segons l'estudi Education and youth in post-COVID-19
Europe de manera significativa es va veure afectada la
Formació Professional per la seva vinculació a l'aprenentatge
pràctic i que va ser substituït per una educació teòrica que,
evidentment, no proporciona el mateix nivell de
desenvolupament d'habilitats. En l'àmbit universitari, l'impacte
del tancament va ser menor a causa del nivell d’autonomia dels
estudiants i la integració existent de les TIC en el sistema,
encara que sí que es van veure afectats programes de mobilitat
d'estudiants tan importants en l'àmbit europeu com
l'ERASMUS+.

Entre les conclusions que proposa l'estudi per fomentar una
major resiliència en el sector de l'educació i la joventut a
Europa, destaquen el suport a la presa de decisions en sinergia
amb mesures nacionals; el suport a la millora de la qualitat i
l'accessibilitat de l'educació independentment del context en el
qual es trobi proporcionada; el desenvolupament d'estratègies
que es tradueixin en un suport a estudiants i joves en diferents
formats d'aprenentatge; el foment de la digitalització en sectors
relacionats amb l'educació i la joventut; i la millora de la
inclusió i la flexibilitat dels programes de finançament de la UE

en l'àmbit de l'educació i els joves i la seva capacitat de
resposta a futures crisis.

Però no sols s'han vist perjudicats en l’àmbit educatiu,
també la seva salut mental s'ha vist afectada per l'aïllament i el
distanciament social que degueren aplicar-se per frenar
l'expansió del virus. Segons l'informe Salut Mental i
COVID-19 elaborat per la Confederació Salut Mental
d'Espanya, són els joves d'entre 18 i 34 anys els qui més han
freqüentat els serveis de salut mental, han tingut més atacs
d'ansietat, més símptomes de tristesa i han estat les persones
que més han modificat la seva vida habitual.

En el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la
Unió Europea contempla que els estats membres poden
incloure mesures per combatre els problemes de salut mental en
els seus plans de recuperació i resiliència. Els plans presentats
i aprovats abasten una àmplia gamma de reformes i inversions
centrades a reforçar l'eficàcia dels sistemes sanitaris, augmentar
la seva qualitat i fer-los més resilients, d'acord amb les
recomanacions específiques per països.

La sisena palanca del Pla de Transformació, Recuperació i
Resiliència del nostre país, «Pacte per la ciència i la innovació.
Reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut», en el
seu component 18 fa referència a la renovació i l'ampliació de
les capacitats del Sistema Nacional de Salut. Es concreta en
accions per reforçar la prevenció i la promoció de la salut,
centrades especialment en la promoció d'estils de vida i entorns
saludables atès que la major part de les malalties tenen factors
de risc comuns sobre els quals ha d'actuar-se preventivament.
Esmenta expressament la falta de benestar emocional.

La COVID-19 va tenir també una incidència molt important
en l'ocupació dels joves. La taxa d’atur dels joves europeus va
augmentar de l’11,9% el 2019 al 13,3% el 2020. A Espanya, la
sensibilitat del Govern respecte de l’atur juvenil va suposar que
se secundés el juny de 2021 el Pla Garantia Juvenil Plus, dotat
amb més de 4.000 milions d'euros. Els seus efectes, juntament
amb la reforma laboral, s'han observat amb el pas dels mesos:
mentre el juny de 2021 la taxa d’atur en menors de 25 anys se
situava en el 36,4%, el tercer trimestre de 2022 s’ha vist situada
per davall del 30% a nivell estatal, i en un 17,8% a les Illes
Balears, amb un creixement exponencial de les contractacions
indefinides en perjudici de les temporals.

Ja el 2021, conscients de tota aquesta realitat patida pels i
les joves a conseqüència de la pandèmia, els dirigents de la UE
van reafirmar en la Declaració de Porto el seu compromís de
treballar en pro d'una Europa més social. Entre els acords
recollits figuren el de donar prioritat al suport a la joventut
abordant les repercussions de la crisi de la COVID-19 en la
seva carrera professional i en el seu pla d'educació i formació
i garantint que es converteixin en la força motriu d'una
recuperació ecològica i digital inclusiva.

L’any 2021 s’inicià la Conferència sobre el Futur d’Europa,
un fòrum de debat i reflexió on la ciutadania, la societat civil i
les  institucions nacionals i europees han aportat idees, opinions
i propostes sobre el futur de la Unió Europea i com aquesta
havia d’enfrontar els reptes globals que de cada vegada
demanden una solució més urgent. La Conferència va presentar
les seves conclusions el maig de 2022, concretades en 49
propostes, que inclouen objectius concrets i més de 320
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mesures. Les propostes s'agrupen entorn de nou blocs temàtics:
canvi climàtic i medi ambient; salut; economia, justícia social
i ocupació; la Unió en el món; valors i drets, Estat de dret i
seguretat; transformació digital; democràcia europea; migració;
educació, cultura, joventut i esport.

Dins el context de la Conferència sobre el futur d’Europa,
el compromís generacional ha quedat plasmat amb la declaració
de l'any 2022 com l'Any Europeu de la Joventut. La UE s'ha
marcat quatre objectius fonamentals amb la finalitat de generar
oportunitats i garantir que totes les polítiques comunitàries
tinguin en compte les qüestions relatives a la joventut. Aquests
objectius són:

• Posar en relleu la manera en què les transicions ecològica
i digital ofereixen oportunitats als joves.
• Ajudar els i les joves a convertir-se en ciutadania activa i
compromesa.
• Fomentar les oportunitats a disposició de la joventut.
• Introduir la perspectiva jove en les polítiques de la Unió.

Finalment, i en el mateix sentit, el Govern d’Espanya va
aprovar el maig de 2022 la nova Estratègia de Joventut
2022-2030, amb la intenció d’integrar i impulsar totes les
polítiques sectorials de joventut de l’Administració General de
l’Estat que abordin els problemes estructurals de les persones
joves d’aquest país.

L'estratègia s'articula en 12 eixos temàtics: 10 estratègics i
2 transversals:

1. Educació i formació inclusives, equitatives i de qualitat,
i aprenentatge durant tota la vida.
2. Autonomia, ocupació digna i emprenedoria jove.
3. Emancipació, habitatge, natalitat i projecte vital.
4. Salut integral i qualitat de vida.
5. Economia de les cures i polítiques d'inclusió: col·lectius
joves en greu risc d'exclusió social o subjectes a doble
discriminació.
6. Joventut i transformació global: participació i voluntariat.
7. Mobilitat juvenil: emigració i retorn.
8. Joventut i món rural.
9. Gestió del coneixement sobre la realitat juvenil i serveis
a la joventut.
10. Governança jove i cooperació institucional.
11. Dones joves i igualtat.
12. Medi ambient i sostenibilitat.

En conseqüència i per tot el que s’ha exposat, els grups
parlamentaris sotasignats presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a cristal·litzar a Espanya i a les
Illes Balears els objectius marcats amb motiu de l’Any Europeu
de la Joventut, així com a impulsar les inversions necessàries
per materialitzar els programes i les accions prevists des de la
Unió Europea, com per exemple el programa ALMA, destinat
a afavorir la mobilitat dels i les joves que ni treballen ni reben
formació.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
nova Estratègia de Joventut 2030 i insta el Govern de l’Estat a
desenvolupar l’estratègia com un instrument útil per a
l’articulació d’un contracte social amb la joventut que permeti

la construcció de projectes de vida autònoms, així com a
garantir a les administracions autonòmiques el finançament
necessari per executar les competències pròpies en matèria
d’emancipació.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del Govern
de l’Estat en l'impuls de l'activitat de l'Agència Nacional
Espanyola, com a responsable de la gestió del Cos Europeu de
Solidaritat (CES) que dóna compliment als objectius marcats
per al període 2021-2027, entre d'altres el suport a les prioritats
generals de la UE, prestant especial atenció a la promoció de la
inclusió i la diversitat, a la sostenibilitat i la cura
mediambiental, la transició digital i a la millora de la
participació dels i les joves en la societat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a continuar desenvolupant el Pla de Garantia Juvenil Plus
2021-2027 a través del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
amb mesures que permetin continuar reduint la taxa d’atur entre
la joventut del nostre país.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar una anàlisi de l’impacte en la joventut dels Fons del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

6. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions de la
Unió Europea, el Govern de l’Estat, el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a promoure accions per donar a
conèixer les conclusions de la conferència sobre el futur
d’Europa, així com a treballar en el seu seguiment per a la
consecució de l’horitzó dibuixat per la Unió Europea.

Palma, a 16 de desembre de 2022
Els diputats
Ares Fernández i Lombardo
Cristina Mayor i Abad
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 13329/22, del Grup Parlamentari Popular,

contra l'"okupació" il·legal d'habitatges (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que el problema de
l'"okupació" il·legal d'habitatges és cada vegada més urgent i
la preocupació que genera a la societat, es fa necessari i urgent
que el Parlament de les Illes Balears elevi aquestes propostes
al Govern d'Espanya perquè es puguin implementar com més
aviat millor.

El problema de l'"okupació" il·legal d'habitatges a Espanya
és cada vegada més apressant. El Partit Popular sempre ha
considerat que no es pot mirar cap a un altre costat davant
aquest problema i critica l'"efecte crida" que provoca el
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comportament d'alguns polítics en favor de l'ocupació il·legal.
La indefinició i la divisió amb la qual es mou el Govern entorn
a aquest problema es deu al fet que els seus socis no estan
d'acord que s'actuï contra l'ocupació i els necessita per
continuar governant.

Des del Partit Popular advoquem perquè a la gent se li
reposin els seus drets fonamentals, mentre que en el si del
Govern hi ha ministres en contra de l'"okupació", uns altres que
no es defineixen i altres que l'entenen. La mateixa indefinició
que trobem en l'executiu  autonòmic de Balears.

No es pot intentar desviar l'atenció de manera demagògica
sobre l'"okupació" barrejant aquesta qüestió amb el problema
de la carestia i l'escassetat d'habitatges perquè són qüestions
diferents. Les necessitats d'habitatge no es poden confondre
amb activitats delictives d'ocupació;  a una família sense
recursos cal ajudar-la, però a un ocupant il·legal no cal
desnonar-lo sinó desallotjar-lo de l'habitatge de manera
immediata.

La legislació de països com Alemanya, el Regne Unit i
França és la que va inspirar el Partit Popular per presentar una
proposició de llei en defensa de la legítima propietat. Defensem
a qui sigui que hagi comprat una casa i té dret a poder
utilitzar-la enfront d'aquells que creuen que es pot viure a costa
de l'esforç i el treball dels altres.

A les Illes Balears el problema de l'ocupació il·legal
d'habitatges no ha deixat de créixer, s'ha  convertit en un
veritable problema social que preocupa el conjunt de la societat
i sobre el qual el govern autonòmic no ha sabut o no ha volgut
posar cap solució.

Casos com el de la sucursal bancària ocupada a l'Avinguda
Sant Ferran de Palma són especialment greus. El Partit Popular
s'ha interessat des del primer moment per la situació que viuen
els ciutadans d'aquest barri, situació que no és aïllada i que
afecta cada vegada més ciutadans de Balears davant la inacció
del Govern, l'Ajuntament de Palma i la Delegació de Govern.

Recentment els mitjans de comunicació s'han fet eco de les
baralles i batusses que constantment se succeeixen en aquest
immoble amb el resultat de diversos ferits i detencions i amb la
confiscació de diverses armes blanques. Resulta evident l'infern
que estan vivint els veïns d'aquest immoble davant la passivitat
de les institucions.

El mateix Govern d'Espanya oferia les següents dades quant
a l'"okupació" d'habitatges a Balears, constatant que s'ha passat
de 221 habitatges "okupats" fa vuit anys, quan va començar a
governar la Sra. Armengol, a 509 l'any 2021. Mentre que de
gener a juny de 2022 ja se n'han registrat 192 més, la qual cosa
ens porta a pensar que a final d'any aconseguim xifres rècord
d'ocupació il·legal d'habitatges a Balears.

Les mateixes dades del Ministeri d'Interior revelen que
Balears és la segona comunitat autònoma amb major incidència
d'"okupació", amb 8,3 habitatges "okupats" per cada 10.000
habitatges, només superada per Catalunya. Davant aquestes
xifres és inacceptable que el Govern dels Illes Balears i la Sra.
Armengol en concret continuïn negant el problema de
l'"okupació" i acusant d'alarmisme als qui el denunciem.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
el Govern de les Illes Balears i la resta d'administracions
públiques de les Illes Balears perquè, en el marc de les seves
respectives competències, es duguin a terme les modificacions
normatives pertinents perquè es pugui procedir a:

1. Desallotjament en un termini màxim de 24 hores a aquells
que no poden acreditar un títol jurídic vàlid per ser a l'habitatge
on viuen, establint un protocol d'intervenció ràpida, coordinat
entre les diferents administracions, per retornar la propietat al
seu legítim propietari.

2. Desallotjament immediat en cas de flagrant ocupació.

3. Reforç de les penes per delicte d'usurpació d'habitatge fins
a 3 anys de presó.

4. Millorar la protecció jurídica enfront d'actuacions de màfies.

5. Considerar nul·la la inscripció d'un ocupant il·legal en el
padró municipal.

6. Prohibir que un immoble "okupat" il·legalment pugui tenir
consideració d'estatge o domicili.

7. Exclusió dels "okupes" de la possibilitat de rebre ajudes o
accedir a un habitatge de lloguer social. Inclusió en la Llei
d'habitatge de les Illes Balears de l'"okupació" com a infracció
greu i els sancionats no han de poder accedir a les prestacions
de l'IBAVI.

8. Retornar als propietaris les quantitats abonades en concepte
d'IBI i d'impost de patrimoni durant el temps que el seu
habitatge ha estat ocupat, sense que tampoc no es passin a
cobrament els rebuts de subministraments de l'immoble mentre
hagi estat ocupat l'habitatge.

9. Reforçar els equips de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat i dels tribunals de justícia a fi de garantir l'eficàcia de les
modificacions legals que s'implementin.

10. Creació de l'Oficina de Defensa de la Propietat Privada, la
funció de la qual serà d'assessorament jurídic davant casos
d'"okupació" per activar els protocols i recuperar l'habitatge.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2022, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13325/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a igualtat d'oportunitats i equitat de tots els
alumnes davant la prova de l'EBAU, 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.

El dret a l'educació es recull al nostre país en l'article 27 de
la Constitució, que, a més, assenyala el deure dels poders
públics a garantir-lo. L'objectiu d'aquest dret és “el ple
desenvolupament de la personalitat humana”. Per fer-ho
efectiu, el sistema educatiu ha de respectar els principis de
llibertat i igualtat, aspirant a l'excel·lència de qualitat en
l'ensenyament. Per al Partit Popular la llibertat d'elecció i la
igualtat d'oportunitats són els principis rectors de la política
educativa.

No obstant això, la realitat actual no ofereix les perspectives
de desenvolupament per les quals advoca aquest partit.
L'aprovació de la LOMLOE (Llei Orgànica 3/2020, de 29 de
desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació) ha suposat una reculada a l'hora
d'avaluar els coneixements dels nostres joves i de dotar-los de
les competències i els coneixements necessaris en una
economia global.

Cada curs acadèmic més de 300.000 estudiants poden
examinar-se de la prova d'accés a la universitat coneguda com
EBAU (Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la
Universitat). A partir de l'arribada al Govern de Pedro Sánchez
aquesta prova s'ha trivialitzat considerablement. Amb això
desapareix la capacitat per ordenar els estudiants, segons
l'esforç realitzat en l'accés a la Universitat.

L'objectiu de la EBAU té una doble funció: en primer lloc,
permet l'accés al Sistema Universitari Espanyol (i, per tant, a
qualsevol de les universitats que el conformen) i, en segon lloc,
les notes que s'obtenen en l'avaluació s'utilitzen per a l'admissió
en cada titulació. Aquest sistema segueix un procés de
concurrència competitiva que depèn de l'oferta de places de
cada titulació i de la seva demanda. De fet, les titulacions més
sol·licitades requereixen una nota molt alta.

No obstant això, les proves no són iguals per a tots els
estudiants, ja que es produeix una distorsió en el sistema des de

la perspectiva de l'equitat i de l'eficiència. Al llarg del territori
espanyol assistim a proves diferents amb diferent estructura o
blocs de continguts i amb diferents criteris de correcció. La
dificultat de l'examen depèn del lloc on viu l'estudiant. Motiu
pel qual el Partit Popular s'oposa a aquesta distorsió del sistema
educatiu.

La proposta del Govern d’EBAU consisteix en una nova
prova d'accés a la universitat basada en un exercici general de
maduresa que substituirà els exercicis de les matèries comunes
i un altre que correspondrà a l'exercici específic sobre la
matèria de modalitat triada per l'estudiant. Aquest examen
presenta la dificultat de la seva difícil objectivació i més
complicada homologació al variar entre comunitats.

Això és més greu quan la LOMLOE permet examinar-se als
estudiants de l’EBAU amb assignatures suspeses, com succeeix
a La Rioja, País Basc, Comunitat Valenciana, Castella-la
Manxa, Extremadura, Canàries, Balears, Catalunya i Navarra.
Com a resultat, i depenent de l'origen geogràfic, un estudiant
pot trobar-se en desavantatge per accedir a una titulació
respecte d'uns altres, només per l'exigència acadèmica a la qual
s'enfronta.

A més del rebuig del Partit Popular, la nova EBAU ha
suscitat l'oposició de la comunitat educativa. Per exemple, la
Reial Acadèmia de la Llengua (RAE), l‘Institut d’Estudis
Catalans (IEC), la Xarxa Espanyola de Filosofia, historiadors
i els coordinadors de l'examen de Llengua Castellana i
Literatura sol·liciten la retirada de l'esborrany elaborat pel
Ministeri d'Educació perquè s'ha plantejat sense cap diàleg i
perquè suposa una reducció inadmissible dels continguts i
l'exigència.

La RAE critica igualment la falta de concreció de les
competències essencials a avaluar i la mescla de matèries com
les lingüístiques, Història i Filosofia en un mateix text. El
Consell Escolar de l'Estat i el Consell d'Estat també van
advertir que eren uns currículums complexos i indeterminats.

En resum, a la ruptura del principi d'igualtat d'oportunitats
i la rebaixa del nivell de qualitat i exigència del sistema
educatiu s'uneix la disparitat dels resultats de la EBAU que, any
rere any, en funció de la comunitat autònoma on es realitzin les
proves, origina la preocupació de milers d'alumnes i les seves
famílies.

Per aquest motiu, existeix una demanda creixent perquè la
EBAU sigui igual en tot el territori espanyol, amb l'objectiu que
els alumnes tinguin les mateixes oportunitats tant en l'accés
com en l'admissió a l'educació superior. Una prova única
tindria avantatges afegits com l'avaluació del sistema educatiu
en el seu conjunt.

L'Estat social i democràtic de dret no pot acceptar que
l'educació sigui un factor de desigualtats territorials en el
conjunt de la nació, i ha d'exercir les competències que l'article
149.1.30 de la Constitució li atribueix en matèria educativa.

Amb la finalitat de garantir l'equitat i la igualtat
d'oportunitats de tots els estudiants, es proposa per al seu debat
i votació la següent
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Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a implantar, en coordinació amb les comunitats
autònomes, una prova única a tot el territori espanyol
d'Avaluació del Batxillerat i Accés a la Universitat (EBAU),
amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat
de tots els alumnes amb independència del lloc en què realitzin
la prova.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar uns currículums comuns de batxillerat clars,
concisos i d'alta qualitat científica, elaborats per una comissió
independent, formada per membres que designin les reials
acadèmies.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar la proposta del Govern per a la reforma de
l’EBAU, que devalua el batxillerat i la qualitat del sistema
educatiu.

Palma, a 15 de desembre de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 13326/22, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, per una protecció immediata
dels escars de la costa balear i, especialment, els de la Serra
de Tramuntana, davant la Comissió de Medi Ambient i
Territori (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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals pel
procediment d'urgència

Motivació del procediment d'urgència: L'alarma social
provocada pel possible acord de demolició dels escars de la
costa balear fa que sigui necessari debatre i votar aquesta
iniciativa el més aviat possible.

Els escars són un lloc situat a la vora del mar disposat de
manera que per un pla inclinat poden llançar-se a l'aigua o
treure a terra petites embarcacions. Els escars són unes
edificacions tradicionals que donen fesomia al nostre paisatge
i que són continuïtat de la nostra manera de relacionar-nos amb
la mar. Els escars són un patrimoni a preservar i protegir. De
fet, el Consell Insular de Mallorca ha iniciat l’elaboració d’un
inventari de tots els escars de la costa mallorquina per tal
d’avaluar la possibilitat de procedir a la seva declaració com a
Bé d’Interès Cultural o Bé Catalogat d’acord amb la Llei
12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears. La mateixa
Norma 48 del Pla Territorial de Mallorca reconeix els escars
com un element d’interès etnològic.

Dins aquest context general encara és més rellevant el cas
de la Serra de Tramuntana de Mallorca. La Serra de
Tramuntana és un paratge natural amb una superfície de 63.084

hectàrees, de les quals 1.123 són marines, amb 90 quilòmetres
de longitud. Sinuosos camins empedrats, bancals, torrents,
parets de pedra en sec, forns de calç, barraques de carboner,
cases de neu, possessions i petites poblacions, entre molts altres
elements, mostren la integració humana en l'entorn natural i el
paisatge. La Serra fou declarada paratge pintoresc ja els anys
setanta del segle passat pels seus indubtables valors naturals. El
2007 fou declarada Paratge Natural i el 2011 fou declarada per
la UNESCO patrimoni de la humanitat en la categoria de
paisatge cultural. És evident, per tant, que el patrimoni i l’acció
de l’home és un dels elements que donen sentit al valor i LA
protecció que té reconeguda la Serra. Això demostra que els
escars situats a la Serra, dels quals en són un gran exemple el
conjunt existent al Port des Canonge (Banyalbufar), formen
part d’aquest patrimoni que ha rebut aquests reconeixements i
molts d’altres.

En els darrers temps l’administració competent en costes i
litoral ha posat en qüestió el manteniment dels escars, arribant
a proposar la seva eliminació i esbucament. Considerant que
això afectaria greument el patrimoni històric de les Illes Balears
reconfigurant un paisatge mundialment valorat, estimat i visitat.

Al llarg del temps, tant molts d’ajuntaments a través del seu
catàleg de patrimoni, com els mateixos consells a través de les
corresponents figures patrimonials han procedit a protegir
alguns d’aquests escars situats a les nostres costes. Correspon,
d’acord amb l’article 92 de la Llei 12/1998, del patrimoni
històric, als consells insulars la iniciació, la incoació, la
instrucció i la resolució dels procediments de declaració de
béns d’interès cultural, de béns catalogats i d’espais d’interès
arqueològic i paleontològic.

El Reial Decret 994/2022 suposa la transferència de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació i gestió
del litoral. Atès que existeix una urgència d’adoptar mesures de
protecció dels escars davant el possible risc assenyalat de la
seva demolició.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i, si escau, aprovar de manera urgent
una iniciativa legal que, com a mínim, transitòriament consideri
els escars béns patrimonials protegits per la Llei 12/1998, de
patrimoni històric, amb els corresponents efectes prevists en
dret.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes de l’Estat a les Illes Balears a suspendre qualsevol
procediment que pugui acabar suposant l’eliminació o la
demolició dels escars situats al nostre litoral; així mateix s’insta
a suspendre l’execució de la demolició de qualsevol escar que
s’hagi adoptat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars a iniciar i aprovar, el més aviat possible, la declaració
com a Bé d’Interès Cultural o Bé Catalogat per als escars que
presentin valors patrimonials i, molt especialment al Consell de
Mallorca, a prioritzar la iniciació i l'aprovació el més aviat
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possible de la declaració com a Bé d’Interès Cultural o Bé
Catalogat del conjunt d’escars de la Serra de Tramuntana i
específicament el conjunt d’escars del Port d'Es Canonge.

Palma, a 16 de desembre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 13384/22, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a pla d'actuacions per garantir
l'accessibilitat i l'autonomia personal en els habitatges de
les persones amb discapacitat i de les persones en situació
de dependència, 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

La manca d'accessibilitat en els habitatges impedeix
l'autonomia personal de les persones amb discapacitat o en
situació de dependència. Per això, cal fomentar polítiques que
garanteixin l'accessibilitat i facilitar ajuts econòmics per a
l'adaptabilitat.

El tram principal per a l'accés a l'habitatge és la principal
dificultat per a les persones amb problemes de mobilitat.
Segons l'informe Accessibilidad, elemento clave de la vivienda,
elaborat per la Fundación Mutua de Propietarios, tan sols un
28% dels habitatges a Espanya té rampa i el 22% no disposa
d'ascensor. Pel que fa a Balears, estableix que un 72% dels
edificis destinats a habitatges no són accessibles del carrer al
portal a causa de la presència d'escales en aquest punt. En
aquest mateix informe es recull que un 40% dels ciutadans de
les Illes Balears amb mobilitat reduïda tenen dificultats per
desenvolupar-se a l'interior del seu habitatge. Els principals
elements objecte de reforma són els lavabos, els dormitoris, les
zones exteriors, la porta d'accés i el saló/menjador.

Davant d'aquests problemes d'accessibilitat és destacable
que un percentatge elevat de les persones amb discapacitat o en
situació de dependència no poden fer les reformes
d'adaptabilitat necessàries per manca de recursos econòmics.
També és un gran problema per a aquelles comunitats de
propietaris que han d'afrontar obres d'accessibilitat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, conjuntament amb les entitats del tercer sector
d'intervenció en la dependència i la discapacitat, elabori un
estudi de necessitats en què es troben les persones amb
diversitat funcional i mobilitat reduïda envers les dificultats i
els impediments d'accessibilitat i mobilitat en les seves llars de
residència, ja siguin en règim de propietat o lloguer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, d’acord amb les dades i conclusions d’aquest
estudi, elabori un pla específic que prevegi actuacions
necessàries per facilitar l’accessibilitat, la mobilitat i
l’autonomia personal als habitatges per als usuaris en situació
de discapacitat o amb algun tipus de dependència, donant la
resposta adient per a cada persona.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de línies específiques d’ajudes destinades a
possibilitar la realització de les reformes i els equipaments
necessaris per als habitatges i accessos generals als espais
comuns de les comunitats de propietaris, on tinguin la seva
residència habitual les persones en situació de discapacitat i
dependència, per tal de garantir la seva autonomia personal,
l’accessibilitat i la mobilitat, així com facilitar les tasques
adients d’atenció de les persones cuidadores.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar aquests objectius dins l’Estratègia IX del
Pla d’Inversions per a 2023 referent a Habitatge i Regeneració
Urbana, i desenvolupar actuacions per al seu efectiu
compliment.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar anualment davant la Comissió d’Afers
Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears una
memòria del pla específic de les actuacions realitzades, així
com l’execució pressupostària dels recursos destinats.

Palma, a 19 de desembre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 13413/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impulsa i reivindicació del projecte "GR East
Mallorca", davant la Comissió de Turisme i Treball.

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

L’any 2018 cinc municipis del Llevant mallorquí, Artà,
Capdepera, Manacor, Son Servera i Sant Llorenç, van acordar
executar i desenvolupar un projecte de producte turístic
desestacionalitzador vinculat a la naturalesa i al turisme
sostenible, constituït per una ruta cicloturística per a
mountainbike i senderisme exclusivament, que tingues el seu
recorregut pels 5 municipis.

La ruta, que va ser anomenada “GR East Mallorca”, tindria
els requisits necessaris per poder incorporar-se a canals
comercialitzadors i divulgatius europeus que arribessin a un
flux de turisme, la motivació del qual fos precisament el
cicloturisme de mountainbike i senderisme.

Aquest projecte va ser presentat per ser finançat amb l’ITS
2019 i va ser rebutjat.
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El mes de setembre de 2019 va tenir lloc la fallida del
TTOO Thomas Cook, que afectà especialment les Illes Balears
i en concret aquesta zona del Llevant, 3 dels 5 municipis. Per
aquest motiu el Govern central va disposar unes ajudes per a les
zones afectades per desenvolupar projectes i actuacions de
recuperació turística. Finalment el projecte va aconseguir que
se li assignessin 1,5 milions d'euros d’aquests fons.

El projecte redactat es va presentar al Consell Insular de
Mallorca per a la seva tramitació el 2020. Durant aquests dos
anys s’han complimentat tots els requisits i les exigències
demanades; de fet, a petició del mateix consell es va canviar el
plantejament del projecte en aplicació de la Llei de camins de
Mallorca, però amb tot i amb això encara a dia d’avui no hi ha
una resposta clara per tal de poder continuar tirant endavant
aquest important projecte.

D’altra banda, cal esmentar que el termini d’execució del
fons concedits de les ajudes per als afectats per la fallida de
Thomas Cook finalitza el 2023; per tant, si no es vol perdre
aquesta important partida per a Mallorca d'1,5 milions d'euros
i l’oportunitat d’implementar el nostre producte des de la
qualitat i la sostenibilitat, s’ha d’impulsar urgentment la
execució d’aquest projecte i s’ha de sol·licitar una pròrroga a
la vigència dels fons.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, col·laborar i donar tot el suport necessari
a les administracions implicades en el plantejament, la
redacció, l'execució i el desenvolupament del projecte "GR
East Mallorca", per tal d’aconseguir, amb caràcter d’urgència,
que sigui una realitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè s’aprovi una pròrroga respecte dels terminis establerts
per a l’execució i la justificació del projecte, d’acord amb les
administracions implicades: Consell Insular de Mallorca i els
5 ajuntaments.

Palma, a 21 de desembre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio  Costa i Costa

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 13385/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general de Turisme, Isabel Vidal, sobre les línies
programàtiques que pensa desenvolupar durant el seu
mandat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent de la directora general de Turisme, Sra.
Isabel Vidal, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 22 de desembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència per la qual s’aprova la

convocatòria i les bases que regiran aquesta convocatòria
del procés excepcional d’estabilització per concurs
extraordinari de mèrits, en torn lliure, per cobrir les places
de personal funcionari del Parlament de les Illes Balears
incloses en el procés extraordinari d’estabilització
d'ocupació temporal de llarga durada. 

Antecedents

Primer. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el dia 25 de maig de 2022, acorda de delegar en el
president del Parlament l'aprovació definitiva, un cop recaptat
l'acord de la Junta de Personal, de l'acord pel qual s’aprova
l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al
personal funcionari i al personal laboral al servei de
l’administració parlamentària, en el marc de la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública. 

En conseqüència, recaptat l'acord de la Junta de Personal, el
president de la cambra, dia 27 de maig de 2022, després
d'haver informat els membres de la Mesa del Parlament, aprova
definitivament l’acord esmentat que es publica al BOPIB núm.
157 de 27 de maig de 2022, en el qual, es publica que la Mesa
del Parlament de les Illes Balears aprova l'oferta d'ocupació
pública del Parlament de les Illes Balears corresponent al
personal funcionari de l’administració parlamentària, en el
marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública, que suposa un total de 4 places, dues pel sistema de
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concurs extraordinari de mèrits i dues pel sistema de concurs
oposició. 

Segon. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de
noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació
pública de les Illes Balears regula el procés excepcional
d'estabilització de places ocupades de manera temporal de
llarga durada de conformitat amb la disposició addicional
sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes
disposicions preveuen que les administracions públiques
convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel
sistema de concurs, les places que, complint els requisits
establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat
ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda
amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquesta disposició es complementa amb la disposició
addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els
processos d'estabilització prevists en la disposició addicional
sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de
naturalesa estructural ocupades de manera temporal per
personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia
1 de gener de 2016.

Tercer. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés
a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel
Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés
als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu
que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i
objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera
igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i
generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la
ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar
regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de
mèrit i capacitat que l'article 103.3 de la CE disposa (STC
67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència
constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap
infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de
treball públics de l'article 23.2 de la CE es troba, en primer
lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que
només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola
vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei
excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui
prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de
febrer de 1999).

Quart. Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de
juny, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial
d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

Cinquè. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13
de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix
que la publicació de les convocatòries dels processos selectius
per a la cobertura de les places incloses en les ofertes
d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31
de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució
d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.

Sisè. La mesa negociadora entre l’Administració parlamentària
i la Junta de Personal, en reunió celebrada el dia 16 de

desembre de 2022, acorda d’aprovar per unanimitat la  
convocatòria i les bases que regiran del procés excepcional
d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, en torn
lliure, per cobrir les places de personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears incloses en el procés
extraordinari d’estabilització d'ocupació temporal de llarga
durada i elevar l’Acord a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears.

Per tots aquests motius, una vegada practicada i conclosa la
negociació amb la Junta de Personal, i fent ús de les
competències que corresponen a la Mesa de la Cambra, amb
compliment previ del que estableix l'article 62.3.c) i g) de
l’Estatut de Personal de la Institució parlamentària, d’acord
amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Personal, dict la següent:

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits
per cobrir dues places de personal funcionari de l'Administració
parlamentària, el sistema de selecció de les quals és el de
concurs extraordinari de mèrits en torn lliure (disposició
addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei
20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública
d'estabilització aprovada per l'Acord de la  Mesa del Parlament
de les Illes Balears de 27 de maig de 2022, d'acord amb la
distribució que consta en l'Annex I.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta
convocatòria, que s'adjunten en aquesta Resolució com a
Annex II.

3. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés
que figura com a Annex III.

4. Es designen els membres de l’òrgan de selecció que consten
a l’Annex IV.

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

6. S’aprova el model d’instància que figura a l’Annex VI.

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

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 22 de desembre de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex I
Places convocades

Cos d’administratiu 2 places, per ocupar els llocs de treball de: 
• Administratiu/administrativa transcriptor/a. 
• Administratiu/administrativa de Comunicació i Divulgació

Institucional.

Annex II
Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora 

Aquesta convocatòria es regula per la normativa següent: 

L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears d’acord
amb la normativa aplicable següent:

a) Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per
a la reducció de la temporalitat(BOE núm. 312, de 29 de
desembre).

b) Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures
urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les
Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022 (BOIB núm. 67,
de 24 de maig).

c) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP). 

d) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. 

e) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic. 

f) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes. 

g) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

h) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994,
d'11 de març. 

i) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració,
aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març. 

j) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el
procediment de selecció del personal funcionari interí al servei
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

k) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

l) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació
dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària
obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements
de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la
literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els
procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de
2014) 

m) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013). 

n) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

o) Reglament de composició i funcionament dels tribunals
qualificadors i comitès tècnics de valoració del Parlament de
les Illes Balears (BOPIB núm. 49, de 12 de juny de 2020).

2. Justificació i objecte de la convocatòria

2.1 És objecte de la present convocatòria la provisió pel
sistema de concurs de mèrits en torn lliure de dues places
vacants a la plantilla de personal funcionari del Parlament de
les Illes Balears incloses en el procés extraordinari
d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada,
contemplat a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat a l'ocupació pública.

2.2 S'estableix com a procediment selectiu el de concurs
extraordinari de mèrits en torn lliure.

2.3 L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de
juny, disposa que el procés selectiu objecte d'aquesta
convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de
2024.

3. Requisits i condicions d’admissió d’aspirants

Per ser admès a la present convocatòria, els aspirants han de
reunir, en la data d'acabament del termini de presentació de
sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que
permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del
TREBEP. 

b) Tenir devuit anys complerts i no haver arribat a l'edat de
jubilació forçosa. 

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller
o títol de tècnic/tècnica de formació professional. En el cas de
titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de
l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura
i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió



10336 BOPIB núm. 186 -  23 de desembre de 2022

Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del
reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de
conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de
1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició
i desplegament. 

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques
que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions
corresponents. 

e) No haver estat separades, mitjançant procediment
disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni
trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de
nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en
situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els
mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en
el cos, escala o especialitat de l'Administració parlamentària a
què s'opta. 

g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana de
nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu).

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial
corresponent, d'entre els següents: 
• Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les

Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística). 
• Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració

Pública. 
• Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de

les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014. 

• Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013
(BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013). 

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de
llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que
requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat
que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització
del període de presentació de sol·licituds. També s'entén
acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si els aspirants
consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves
de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista,
sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb
posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de
sol·licituds

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

4.1 Tothom que reuneixi les condicions de la base tercera i
vulgui participar en aquest procés selectiu presentarà al registre
de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’Annex
VI, juntament amb la documentació exigida en aquesta, dins el
termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que
s’hagi publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.

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

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

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

4.5 Transcorregut el període anterior i en el termini màxim
d'un mes, l’òrgan de selecció resoldrà les reclamacions que
s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, i dictarà la corresponent
resolució i publicarà la llista definitiva dels aspirants admesos
a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i al tauler
d'anuncis de la Cambra. 

4.6 El procés selectiu s’iniciarà a partir del dia 28 de febrer
de 2023.

5. Òrgan de selecció. Comissió Tècnica de Valoració 

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

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

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

6. Acreditació i comprovació dels mèrits

6.1 Els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data
en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

6.2 Els mèrits al·legats pel personal funcionari de
l'Administració del Parlament de les Illes Balears que constin
en el seu expedient personal s'incorporaran d'ofici per
l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

6.3 Els aspirants que presentin com a mèrits títols, diplomes,
cursos certificats de serveis prestats requerits com a barem de
mèrits, hauran de presentar-los aportant la còpia o les còpies
degudament compulsada/es juntament amb la instància. 
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6.4 En el supòsit que la documentació acreditativa d'un
mèrit consti en llengua estrangera, quan l’òrgan de selecció  ho
consideri necessari, pot requerir a la persona interessada que
adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta
traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no
s'ha de valorar.

6.5 Els interessats són els responsables de la veracitat dels
documents presentats.

6.6 La Comissió Tècnica de Valoració ha de revisar la
documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el
barem que figura en l'Annex III. 

6.7 La Comissió Tècnica de Valoració ha de requerir als
aspirants que esmenin els defectes que presenti la
documentació acreditativa dels mèrits i ha d'atorgar un termini
d'esmena de deu dies hàbils. També pot reclamar formalment
a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la
documentació addicional que consideri necessària per disposar
dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han
al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

6.8 Una vegada conclòs el procediment de revisió i
valoració, la Comissió Tècnica de Valoració aprovarà una llista
provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants.
Aquesta llista s'ha de publicar a la pàgina WEB del Parlament
i als taulells d’anuncis per ordre de major a menor puntuació
total.

6.9 Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista
provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que
considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits
del concurs. El tribunal ha de resoldre i notificar de forma
motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Un cop
resoltes les al·legacions, ha de publicar en els mateixos termes
la llista definitiva de valoració de mèrits. 

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes
administratius

D'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui
necessària la publicació d'actes en la web del Parlament de les
Illes Balears o en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els aspirants s'han identificar amb nom, llinatges i les
xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número
del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en
el cas de passaports.

8. Superació del concurs i desempats

8.1 La relació d'aspirants que hagin superat el concurs, que
no pot contenir un nombre de persones superior al de places
convocades quedarà determinada per la suma de la puntuació
obtinguda en la valoració dels mèrits corresponents.

8.2 En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre
atenent successivament els criteris següents:

1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala, o
especialitat acreditada a l'Administració del Parlament de
les Illes Balears de les Illes Balears.

2n. La major antiguitat acreditada a l'Administració pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de
formació.
4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació
d'exercicis en convocatòries anteriors.
5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt
d'administracions i entitats del sector públic.
6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en
el cos, l'escala, o l'especialitat de què es tracti.
7è. Les persones víctimes de violència de gènere.
8è. La persona de més edat.
9è. Si finalment persisteix l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència
de gènere, aquestes s'acreditaran tal com s'estableix en l'article
23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

8.3 Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser
nomenats funcionaris de carrera, seguint l'ordre obtingut en les
puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits i
aplicats els desempats quan escaigui,  la Comissió Tècnica de
Selecció elevarà a la Mesa del Parlament de les Illes Balears la
proposta d'aspirants que han superat el procés selectiu del
concurs. L’aspirant que quedi en primer lloc tendrà prioritat per
elegir el lloc de treball dels dos vacants.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin
les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants
seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, la
Comissió Tècnica de Selecció ha d'elevar a l'òrgan convocant
una relació complementària dels aspirants que estiguin situats
a continuació de les persones proposades, per ordre de
puntuació, per al seu possible nomenament com a personal
funcionari de carrera en substitució dels que renunciïn a les
places.

9. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats,
nomenament i presa de possessió

9.1  Llista d'aspirants seleccionats

D'acord amb la proposta de la Comissió Tècnica de Valoració,
la Presidència d’acord amb la Mesa de la Cambra dictarà una
resolució per la qual s'aprova la llista d'aspirants que hagin
superat el concurs extraordinari de mèrits que s'ha de publicar
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, al
taulell d’anuncis i a la pàgina web de la Institució
parlamentària. Aquesta Resolució inclourà l'adjudicació del
lloc de feina.

9.2 Nomenament

Les persones que hagin superat el procés selectiu seran
nomenades, per resolució de Presidència, personal funcionari
de carrera del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears.

Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears les Illes Balears (BOPIB) el
mateix dia que la publicació de la llista d'aspirants que han
superat el concurs.
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9.3 Presa de possessió

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d’un mes,
comptador a partir de la notificació del nomenament d’acord
amb l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears. 

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona
interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de
treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les
que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.

Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter
professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, per
tal que la Mesa del Parlament acordi la declaració de
compatibilitat o d'incompatibilitat.

10. Efectes de la no superació o no participació en els
processos selectius    d'estabilització

Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi
finalitzada la seva relació amb l'Administració parlamentària en
el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per
la no superació d'aquest, li correspon una compensació
econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any
de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps
inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona
dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte,
s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les
persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han
presentat la declaració responsable o les que no han al·legat la
totalitat dels mèrits baremables. 

11. Règim d’impugnacions i al·legacions

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

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

11.3 Contra els actes de tràmit del l’òrgan de selecció, els
aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració
en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés
selectiu.

Annex III
Barem de mèrits

Els mèrits que s'han de valorar per a places de personal
funcionari de l'Administració del Parlament de les  Illes Balears
s'han d'ajustar als criteris següents:

El procés selectiu constarà d’una única fase de concurs de
mèrits, fixant-se en 100 punts la puntuació màxima a obtenir
per cada aspirant.

a) El concurs ha de tenir establert un barem de mèrits
estructurat en els blocs que s’indiquen a continuació, amb les
puntuacions màximes que es poden assolir en cada un
d’aquests, amb un màxim total de 100 punts:
• Experiència professional: fins a un màxim de 60 punts.
• Altres mèrits: fins a un màxim de 40 punts.

o Formació acadèmica: fins a un màxim de 10 punts
o Coneixements de la llengua catalana superiors als
establerts com a requisit d’accés: fins a un màxim de 5
punts.
o Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari del Parlament de les Illes Balears:
fins a un màxim de 15 punts.
o Cursos de formació: fins a un màxim de 5 punts.
o Triennis reconeguts: fins a un màxim de 5 punts. 

Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un nombre
de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

b) Les convocatòries específiques del sistema de concurs
establiran que els mèrits es valoraran amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

Els mèrits a valorar seran els següents:

A) Experiència professional: màxim 60 punts

Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els
criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de
computar el temps que els candidats hagin estat en les
situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o
altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per
raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu
als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per
cura de familiars (article 18 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears i article 105 de la
LFPCAIB).

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó
de violència de gènere (article 89.5 del TREBEP i
article 106 de la LFPCAIB).
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• Les persones declarades en serveis especials (articles 18
i 20 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears i l’article 99 de la LFPCAIB).

c) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

Mèrits professionals:

1. Per serveis prestats al Parlament de les Illes Balears, en
llocs/places d'iguals o similars funcions i del mateix grup i
categoria de la plaça objecte de la convocatòria, a raó de 0,25
punts per mes o fracció de 30 dies, fins un màxim de 45 punts.

2. Per serveis prestats i reconeguts al Parlament de les Illes
Balears, en un altre cos, o especialitat diferent d’aquell al qual
s’opta: 0,20 punts per mes o fracció de 30 dies, fins un màxim
de 20 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra
administració, com a personal funcionari o laboral, en un cos,
escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb
funcions anàlogues, i sigui del mateix grup, subgrup o
agrupació professional a què s’opta: 0,10 punts per mes o
fracció de 30 dies, fins un màxim de 15 punts.

4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts com a personal
funcionari o laboral en una altra administració, en un altre cos,
o especialitat diferent d’aquell al qual s’opta, o a l’empresa
privada realitzant funcions anàlogues a les corresponent al cos
d’administratius: 0,05 punts per mes o fracció de 30 dies, fins
un màxim de 10 punts.

En cap cas no es computaran a efectes dels quatre punts
anteriors, serveis prestats com personal eventual.

En cas que els documents aportats no justifiquin plenament els
mèrits al·legats donant lloc a dubtes a la Comissió de
Valoració, aquests no es tindran en compte i no seran valorats
ni puntuats.

B) Altres mèrits: màxim 40 punts.

1. Formació acadèmica (màxim 10 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions
acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació,
d'acord amb els criteris següents:
• La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita

com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell
superior. A aquests efectes s'ha de valorar qualsevol
titulació que sigui superior a la que s'exigeix com a requisit
d'accés, ja sigui una titulació d'un nivell immediatament
superior o una titulació superior en dos o tres nivells.

• Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb
les funcions del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta. A
aquests efectes, es consideren relacionades amb les
funcions del cos d’administratius del Parlament les
titulacions de les branques de coneixement de ciències
econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions
laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia,
dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes,
administració i gestió de la innovació i ciències del treball,
història, història de l’art i filologia castellana o catalana.

• Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita,
la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres
titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 10 punts, s'ha
d'atorgar la puntuació següent:

a. Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell
MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a
l'Educació Superior): 10 punts
b. Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau,
enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES
3: 8 punts.
c. Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria
tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell
MECES 2: 6 punts.
d. Títol de tècnic/tècnica superior de formació professional
reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 4
punts.

2. Coneixements de llengua catalana (màxim 5 punts)

Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita,
a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del
qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En
tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior
a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 5 punts. La
puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

a. Per al nivell C2: 3 punts
b. Per al llenguatge administratiu: 2 punts

3. Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari del Parlament de les Illes Balears
(màxim 15 punts):

a) Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari del Parlament de les Illes Balears i
superats en la seva totalitat, sense obtenció de plaça definitiva
en places del mateix cos, grup, categoria, nivell o realitzats en
convocatòries d’accés com a funcionari del Parlament de les
Illes Balears en grups o en categories superiors: 15 punts.

b) Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari d’altres administracions públiques i
superats en la seva totalitat, sense obtenció de plaça definitiva
en places del mateix cos, grup, categoria, nivell o realitzats en
convocatòries d’accés com a funcionari d’altres
administracions públiques o realitzats en convocatòries d’accés
com a funcionari d’altres administracions públiques en grups o
en categories superiors: 10 punts.

c) Per haver superat més d'un exercici en diversos
processos selectius: 6 punts.

d) Per haver superat un exercici en diversos processos
selectius: 4 punts.

4. Cursos de formació (màxim 5 punts)

• Es baremen tots els cursos rebuts o impartits certificats amb
aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de
Formació per a l'Ocupació o dels plans de formació
contínua del personal de les administracions públiques.
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• Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats
amb aprofitament o assistència per qualsevol administració
pública.

• Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats
amb aprofitament o assistència per qualsevol escola
d'administració pública, o bé homologats per aquestes.

• Es baremen tots els cursos impartits certificats amb
aprofitament o assistència per les organitzacions sindicals
en el marc dels antics Acords de Formació Contínua en les
Administracions Públiques (AFCAP) com en l'actual
l'Acord de formació per a l'Ocupació de les
Administracions públiques (AFEDAP).

La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals
que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran tots els cursos de formació rebuts o
impartits certificats amb aprofitament o assistència, segons la
puntuació següent:
• Cursos amb certificat d'aprofitament: 0,10 punts per hora.
• Cursos amb certificat d'assistència: 0,06666 punts per hora.

b)  No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa,
els que corresponguin a una carrera universitària, els de
doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni
els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es
valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

d) Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són
crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per
tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.
Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els
certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.
En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions
formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix
programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la
impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el
certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els
referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

5. Triennis reconeguts (màxim de 5 punts)

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o
com a personal laboral:

a) Amb 5 punts si es té reconeguts a partir de 6 triennis.
b) Amb 3 punts si es té reconeguts entre 3 i 5 triennis.
c) Amb 1 punt si es té reconeguts entre 1 i 2 triennis.  

Acreditació del mèrit: en cas que la persona interessada no s'hi
oposi expressament, el departament de Recursos Humans
incorporarà d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels
triennis reconeguts al personal funcionari del Parlament de les
Illes Balears.

En el cas de triennis reconeguts per altres administracions
públiques, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu
expedit per l'Administració corresponent.

Annex IV
Comissió tècnica de valoració

Membres titulars
President: Gabriel Payeras Muntaner
Vocal 1:  Jaume Cerdà Bibiloni
Vocal 2: Alberto Barceló Crespí
*Representant de la Junta de Personal amb veu i sense vot

Membres suplents
President: Esperança Munar Pascual
Vocal 1: Antònia Claverol Serra
Vocal 2: Immaculada Clar Roca

Annex V
Informació addicional sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

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

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el
procés selectiu mitjançant el sistema de concurs de mèrits en
torn lliure, de diverses places vacants a la plantilla de personal
funcionari al parlament de les illes balears incloses en el procés
extraordinari d’estabilització d'ocupació temporal de llarga
durada,  així com per al nomenament com a personal funcionari
de carrera de les persones aspirants que l’hagin superat i la
constitució de la borsa d’interins ordinària derivada d’aquest
procés.

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

Legitimació

El tractament de les dades personals és necessari per complir
una obligació legal i aconseguir l’interès públic, com és la
selecció de personal al servei de les administracions públiques
d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat. 

La base jurídica del tractament és el consentiment dels
aspirants i una obligació legal, tal com estableix l’article 55 del
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Les
dades podran ésser comunicades, complint la normativa legal,
a altres administracions públiques.
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Categories de dades personals objecte de tractament
• Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, data de

naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.
• Dades acadèmiques i professionals: Titulació i nivell de

coneixements de llengua catalana.
• Dades relatives a la salut: Percentatge i tipus de discapacitat

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

Els terminis de conservació de les dades seran les necessàries
per complir la finalitat del procediment i els que preveu la
legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord
amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per tant, una vegada sigui ferma la resolució de la convocatòria
i el nomenament de personal, els aspirants que hi hagin
participat i no hagin estat seleccionats tindran un termini de sis
mesos per a retirar la documentació aportada adreçant-se al
Departament de Recursos Humans. Després d’aquest termini,
es podrà destruir aquesta documentació.

Destinataris de les dades personals

Se cediran les dades als següents organismes o persones, a
l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria
de selecció de personal:
• Tribunal qualificador del procés selectiu: per al

desenvolupament de les proves selectives i, si s'escau, la
valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés
selectiu previstos en la convocatòria. 

• Departament de Recursos Humans del Parlament de les
Illes Balears: per al nomenament i presa de possessió del
personal funcionari de carrera, o, si s'escau per al
nomenament com a personal funcionari interí. 

• Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears: en
aplicació de les obligacions que preveu la normativa per
seleccionar empleats públics amb les previsions que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

• Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del
principi de transparència que regeix els procediments
selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants
podran sol·licitar la consulta dels exercicis de les altres
participants, i dels seus mèrits, si s'escau, per comprovar el
funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas,
podran obtenir les dades de contacte d'altres persones
aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o
l'adreça de correu electrònic.

• Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal
requereixi l'expedient del procediment, l'Administració
trametrà les dades personals que hi constin en
l'Administració de justícia.

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

Exercici de drets i reclamacions

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

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

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

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

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: El
delegat de Protecció de Dades del Parlament de les Illes
Balears es troba a l’edifici seu del Parlament de les Illes
Balears (carrer Conquistador 11).

Annex VI
Model d'instància

Dades personals

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

Declar

1. Que complesc els requisits que s’exigeix a la base tercera de
la convocatòria, referits sempre a la data d’expiració del
termini assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el
procés selectiu, i que són certes les dades que es consignen en
aquesta sol·licitud i els documents aportats, i sé que la
inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada o
document pot produir els efectes prevists en l’article 69.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre , de procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Em compromet a
aportar la documentació per acreditar-ho en el cas de ser
requerit per l’Administració.
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2. Que no he estat separat del servei de l’Administració local,
autonòmica o estatal, ni estic inhabilitat per a l’exercici de la
funció pública. Em compromet a comunicar a l’autoritat
convocant qualsevol canvi que es produeixi en aquest sentit en
la meva situació personal.

3. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds
físiques i psíquiques que són necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos d’administratiu del Parlament de les Illes
Balears.

Adjunt

1. El títol de batxiller, tècnic de formació professional o
equivalent.
2. El certificat C1 o equivalent que acredita el nivell de català,
mitjançant còpia compulsada.
3. El DNI o el document equivalent per aquells aspirants que
no tenguin la nacionalitat espanyola, mitjançant còpia
compulsada.
4. En relació amb els coneixements de castellà pels aspirants
que no tenguin la nacionalitat espanyola:
• Adjunta el corresponent títol o certificació homologat   
5. Els mèrits que s’han de valorar atès l’annex II de  les bases
reguladores. 

Sol·licit

Ser admès o admesa al procés selectiu pel concurs de mèrits del
procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal de
llarga durada.

Palma , ___ de ___________ del 202
[Signatura]

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

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

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència per la qual s’aprova la

convocatòria i les bases que regiran els processos selectius
objecte d'aquesta convocatòria del procés d’estabilització
per concurs oposició en torn lliure, per cobrir  les places de
personal funcionari de l’administració general del
Parlament de les Illes Balears.

Antecedents

Primer. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el dia 25 de maig de 2022, acorda de delegar en el
president del Parlament l'aprovació definitiva, un cop recaptat
l'acord de la Junta de Personal, de l'acord pel qual s’aprova
l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al
personal funcionari i al personal laboral al servei de
l’administració parlamentària, en el marc de la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública. 

En conseqüència, recaptat l'acord de la Junta de Personal, el
president de la cambra, dia 27 de maig de 2022, després
d'haver informat els membres de la Mesa del Parlament, aprova
definitivament l’acord esmentat que es publica al BOPIB núm.
157 de 27 de maig de 2022, en el qual es publica que la Mesa
del Parlament de les Illes Balears aprova l'oferta d'ocupació
pública del Parlament de les Illes Balears corresponent al
personal funcionari de l’administració parlamentària, en el
marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública, que suposa un total de 4 places, dues pel sistema de
concurs extraordinari de mèrits i dues pel sistema de concurs
oposició. 

Segon. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública, regula en l'article 2 l'ampliació dels processos
d'estabilització de l'ocupació temporals autoritzats, com una
mesura complementària immediata per pal·liar la situació de
temporalitat existent.

Aquesta Llei autoritza, com una mesura complementària
immediata per pal·liar la situació de temporalitat existent, un
nou procés d'estabilització d'ocupació pública, que ha d'afectar
les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les
relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma
d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les
diferents administracions públiques, i estant dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal
i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31
de desembre de 2020. 

Tercer. L'article 3 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de
noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació
pública de les Illes Balears, preveu que el sistema selectiu dels
processos derivats de l'article 2 de la Llei 20/2021 sigui el de
concurs oposició.

Quart. L'articulació d'aquests processos selectius ha de garantir
el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat, les bases que han de regir aquesta
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convocatòria han estat objecte de negociació en la Mesa
negociadora entre la Junta de Personal i l’Administració
parlamentària.

Cinquè. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13
de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix
que la publicació de les convocatòries dels processos selectius
per a la cobertura de les places incloses en les ofertes
d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31
de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució
d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.

Sisè. La mesa negociadora entre l’Administració parlamentària
i la Junta de Personal, en reunió celebrada el dia 16 de
desembre de 2022, acorda d’aprovar per unanimitat la  
convocatòria i les bases que regiran els processos selectius
objecte d'aquesta convocatòria del procés d’estabilització per
concurs oposició en torn lliure, per cobrir  les places de
personal funcionari de l’administració general del Parlament de
les Illes Balears i elevar l’Acord a la Mesa del Parlament de les
Illes Balears.

Per tots aquests motius, una vegada practicada i conclosa la
negociació amb la Junta de Personal, i fent ús de les
competències que corresponen a la Mesa de la Cambra, amb
compliment previ del que estableix l'article 62.3.c) i g) de
l’Estatut de Personal de la Institució parlamentària, d’acord
amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Personal, dict la següent:

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del procés d'estabilització per
concurs oposició per cobrir dues places de personal funcionari
de l'Administració parlamentària, el sistema de selecció de les
quals és el de concurs oposició en torn lliure (article 2.1 de la
Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública
d'estabilització aprovada per l'Acord de la  Mesa del Parlament
de les Illes Balears de 27 de maig de 2022, d'acord amb la
distribució que consta en l'Annex I.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta
convocatòria, que s'adjunten en aquesta Resolució com a
Annex II.

3. Aprovar el temari que s'exigiran en la fase d'oposició
d'aquestes proves selectives, que consten a l'Annex III.

4. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés
que figura com a Annex IV.

5. Es designen els membres de l’òrgan de selecció que consten
a l’Annex V.

6. Es publica la informació addicional sobre protecció de
dades personals que s’adjunta a l’Annex VI.

7. S’aprova el model d’instància que figura a l’Annex VII.

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

Interposició de recursos

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

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

Palma, 22 de desembre de  2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex I
Places convocades

Cos d’administratiu 2 places, per ocupar els llocs de treball de: 
• Administratiu/administrativa de Relacions Institucionals. 
• Administratiu/administrativa de Comunicació i Divulgació

Institucional.

Annex II
Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora 

Aquesta convocatòria es regula per la normativa següent: 
L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears d’acord
amb la normativa aplicable següent:

a) Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per
a la reducció de la temporalitat(BOE núm. 312, de 29 de
desembre).

b) Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures
urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les
Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022 (BOIB núm. 67,
de 24 de maig).

c) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP). 

d) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. 
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e) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic. 

g) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes. 

h) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

i) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994,
d'11 de març. 

j) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració,
aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març. 

k) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el
procediment de selecció del personal funcionari interí al servei
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

l) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

m) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació
dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària
obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements
de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la
literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els
procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de
2014).

n) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013). 

o) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

p) Reglament de composició i funcionament dels tribunals
qualificadors i comitès tècnics de valoració del Parlament de
les Illes Balears (BOPIB núm. 49, de 12 de juny de 2020).

2. Justificació i objecte de la convocatòria

2.1 És objecte de la present convocatòria la provisió pel
sistema de concurs oposició en torn lliure de dues places
vacants a la plantilla de personal funcionari del Parlament de
les Illes Balears indicades a l’Annex I.

2.2 S'estableix com a procediment selectiu el de concurs
oposició en torn lliure.

2.3 L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de
juny, disposa que el procés selectiu objecte d'aquesta
convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de
2024.

3. Requisits i condicions d’admissió d’aspirants

Per ser admès a la present convocatòria, els aspirants han de
reunir, en la data d'acabament del termini de presentació de
sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que
permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del
TREBEP. 

b) Tenir devuit anys complerts i no haver arribat a l'edat de
jubilació forçosa. 

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller
o títol de tècnic/tècnica de formació professional. En el cas de
titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de
l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura
i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió
Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del
reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de
conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de
1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició
i desplegament. 

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques
que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions
corresponents. 

e) No haver estat separades, mitjançant procediment
disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni
trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de
nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en
situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els
mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en
el cos, escala o especialitat de l'Administració parlamentària a
què s'opta. 

g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana de
nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu).

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial
corresponent, d'entre els següents: 
• Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les

Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística). 
• Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració

Pública. 
• Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de

les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014. 

• Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013
(BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013). 

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de
llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que
requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat
que l'homologació s’obtingui amb posterioritat a la finalització
del període de presentació de sol·licituds. També s'entén
acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si els aspirants
consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves
de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista,
sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb
posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de
sol·licituds

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

4.1 Tothom que reuneixi les condicions de la base tercera i
vulgui participar en aquest procés selectiu presentarà al registre
de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
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corresponent instància, segons el model que figura a l’Annex
VII, juntament amb la documentació exigida en aquesta, dins
el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà
que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.

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

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

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

4.5 Transcorregut el període anterior i en el termini màxim
d'un mes, l’òrgan de selecció resoldrà les reclamacions que
s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, i dictarà la corresponent
resolució i publicarà la llista definitiva dels aspirants admesos
a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i al tauler
d'anuncis de la Cambra. 

5. Òrgan de selecció. Tribunal qualificador

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

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

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

6. Procés selectiu: concurs oposició 

El concurs oposició consisteix en la realització successiva d'una
fase d'oposició i d'una fase de concurs, per aquest ordre. 

La fase d'oposició consisteix en la realització de tres exercicis
del temari previst a l’Annex III d'aquesta convocatòria per tal
de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants.

La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari
superar-la per poder passar a la fase de concurs.

La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que
al·leguin les persones aspirants. Aquesta fase no té caràcter
eliminatori. La puntuació global del concurs oposició ha de
resultar de les puntuacions en les fases d'oposició i de concurs,
i representa un 60 % per a la fase d'oposició i un 40 % per a la
fase de concurs.

Fase d'oposició 

La fase d'oposició es valorarà fins un màxim de 60 punts i
consistirà en la realització  de tres exercicis, amb caràcter
eliminatori: una prova  teòrica en la qual s’han de respondre
cinc preguntes del temari previst a l’Annex III; i un o més
supòsits pràctics relacionats amb les funcions comunes de
l’activitat administrativa i un altre o més supòsits relacionats
amb les funcions específiques pròpies de l'activitat
administrativa. 

Un primer exercici teòric (amb una valoració de 10 punts), un
segon exercici pràctic (amb una valoració de 20 punts) i un
tercer exercici pràctic (amb una valoració de 30 punts), per
aquest ordre. 

Un cop finalitzat el període de sol·licituds i d’esmenes a les
llistes d’exclosos, si n’és el cas, el Tribunal anunciarà la data,
l'hora i el lloc de realització del començament de la prova que
es farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es). Per
causes d’activitat institucional o parlamentària la data
proposada podria variar, de la qual cosa s’informarà als
aspirants amb una antelació de cinc dies naturals.

Els exercicis no podran iniciar-se abans del 28 de febrer de
2023.

El primer exercici escrit serà convocat amb 15 dies naturals
d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels exercicis hauran
d’haver transcorregut, com a mínim, 3 dies hàbils.

6.1 Proves selectives

Exercici primer (teòric)

El primer exercici  de caràcter obligatori i eliminatori 
consisteix a desenvolupar per escrit cinc preguntes de tres
alternatives diferents extretes per sorteig d'entre els temes de
l'Annex III. 

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. El temps per a
la realització d’aquest exercici serà d’una hora. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts en
aquest exercici.

Exercici segon (pràctic)

L’exercici, obligatori i eliminatori, consistirà en realitzar un o
més supòsits pràctics que el tribunal determini sobre qualsevol
qüestió administrativa que pugui suscitar-se a un administratiu
en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el temari. Per
a la realització d’aquest exercici les persones aspirants
disposaran d’un màxim de dues hores. La qualificació d’aquest
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exercici és de 0 a 20 punts. Resten eliminats del procés selectiu
els aspirants que en aquest exercici no obtinguin un mínim de
10 punts. 

La realització d’aquesta prova requerirà el maneig de les eines
informàtiques a què es refereixen els temes, i, en conseqüència,
aquesta segona prova s'ha de realitzar en un ordinador que es
facilitarà a cada oponent.

Exercici tercer (pràctic)

L’exercici, obligatori i eliminatori, consistirà en realitzar un o
més supòsits pràctics que el tribunal determini sobre qualsevol
qüestió que pugui suscitar-se a un administratiu de 
comunicació i divulgació institucional o de relacions
institucionals del Parlament de les Illes Balears en l’exercici de
les seves funcions, d’acord amb el temari. Per a la realització
d’aquest exercici les persones aspirants disposaran d’un màxim
de dues hores. 

Per a la realització d’aquest tercer exercici, en funció del
nombre de persones aspirants i mentre els mitjans tècnics ho
permetin, el tribunal podrà acordar que la prova es faci amb un
ordinador habilitat a aquests efectes. 

Els aspirants hauran de realitzar una lectura i defensa pública
del supòsit o supòsits plantejats. La qualificació d’aquest
exercici és de 0 a 30 punts. Resten eliminats del procés selectiu
els aspirants que en aquest exercici no obtinguin un mínim de
15 punts. 

El tribunal, amb una antelació mínima de dos dies naturals,
convocarà els aspirants a la lectura de l’exercici. El dia i l’hora
assenyalats el tribunal cridarà individualment els aspirants, que
hauran d’obrir el sobre davant el tribunal i llegir els fulls que
hagin redactat. En el moment d’obrir el sobre, s’extrauran els
fulls que hauran de llegir els aspirants, es fotocopiaran i se
n’entregarà una còpia als membres del tribunal perquè puguin
seguir la lectura. La lectura podrà ésser enregistrada. El
tribunal podrà demanar als aspirants que ampliïn els criteris
exposats amb relació al o als supòsits pràctics exposats. Els
aspirants que no llegeixin els supòsits perden llurs drets. 

La qualificació de la fase d’oposició es determina sumant les
puntuacions obtingudes en la primera, la segona i la tercera
proves.

Primer exercici ( teòric ) 10 punts
Segon exercici ( pràctic) 20 punts
Tercer exercici ( pràctic ) 30 punts

6.2 Correcció dels exercicis

6.2.1 Els criteris de correcció seran els següents:

Primer exercici
Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre les
preguntes contestades, la claredat i l’ordre de les idees, la
capacitat de síntesis i la qualitat en l’expressió escrita.

Segon exercici
El tribunal valorarà, entre d’altres factors, l'ús correcte de les
eines informàtiques, la maquetació del document, l'ortografia,
l'ordre i la claredat del llenguatge administratiu i l'adequació
del seu contingut al tipus de document de què es tracti, els

coneixements sobre els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i la
resolució de problemes, la claredat i l’ordre de les idees, la
sistemàtica, el raciocini, la correcta formulació de conclusions
i la capacitat per resoldre els dubtes plantejats. 

Tercer exercici
El tribunal valorarà, entre d’altres factors, els coneixements
sobre els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i la resolució de
problemes, la claredat i l’ordre de les idees, la sistemàtica, el
raciocini, la correcta formulació de conclusions i la capacitat
per resoldre els dubtes plantejats, la fluïdesa en l’exposició oral
i la capacitat de plantejar noves propostes de futur i l’adequació
de les conclusions formulades a les tasques que acompleixen el
personal administratiu de comunicació i divulgació
institucional i el personal administratiu de relacions
institucionals.

6.2.2 Els exercicis seran qualificats per cadascun dels membres
del Tribunal i s’eliminarà la nota més alta i la més baixa. La
qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes restants.
Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.

6.2.3 Després de la correcció de cada exercici es publicarà al
tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el
lloc de realització dels propers exercicis. Entre exercici i
exercici, ha de transcórrer un mínim de tres dies hàbils. Els
aspirants disposaran de dos dies hàbils comptadors des de la
data de publicació al tauler d’anuncis de les puntuacions de
cada exercici per efectuar les reclamacions oportunes, que el
tribunal haurà de resoldre en un termini màxim de 7 dies hàbils
des de la data anterior.

Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es) la llista
provisional amb la relació dels aspirants que han superat les
proves selectives amb les puntuacions corresponents.

A fi de realitzar la qualificació final sobre 60 punts,
l’esmentada qualificació de la fase d’oposició es determina
sumant les puntuacions obtingudes en la primera, la segona i la
tercera proves.

6.3 Fase de concurs. Acreditació i valoració dels mèrits 

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

La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 40 punts
sobre els 100 punts de la nota global, tot d’acord  amb l’Annex
IV.

Aquelles persones que no presenten amb la sol·licitud
esmentada en la base quarta, els mèrits degudament
compulsats, perden el dret que la seva experiència i la resta de
mèrits es valorin. 



BOPIB núm. 186 -  23 de desembre de 2022 10347

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la
documentació, el tribunal s’ha de reunir per valorar
l’experiència i la resta dels mèrits relacionats en la sol·licitud
i acreditats degudament. Únicament es valoren l’experiència i
els mèrits relacionats amb protocol, relacions institucionals,
comunicació i relacions públiques i que s’hagin obtingut o
respecte dels quals s’han complit les condicions per a
obtenir-los fins a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació en aquest procés
selectiu. En cap cas es valoren com a mèrit les titulacions, o
equivalències, que siguin requisit d’accés, ni aquelles que
siguin necessàries per a obtenir altres titulacions que siguin
superiors a altres presentades. Tampoc es valora el mateix
mèrit més d’una vegada. La qualificació final del concurs
s’obté amb la suma aritmètica de les puntuacions atorgades a
cadascun dels apartats del barem. 

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

6.4 Qualificació final del concurs oposició 

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

6.5 Embaràs o risc de part i força major 

Si alguna de les persones aspirants no pot fer l'exercici en la
data fixada a causa d'un embaràs de risc o de part o una altra
causa de força major, degudament acreditats, la seva situació
quedarà condicionada a la finalització del procés i a la
superació de l'exercici que hagi quedat ajornat, el qual no es
podran demorar de manera que es menystingui el dret de la
resta de les persones aspirants a una resolució del procés
ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de valorar el
tribunal; en tot cas, l'exercici haurà de dur-se a terme abans de
la publicació de la llista definitiva de valoració dels mèrits dels
aspirants. 

6.6 Acreditació de la identitat de les persones aspirants 

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones que
participen en les proves que acreditin la seva identitat. 

6.7 Incidències 

La consideració, verificació i apreciació de les incidències que
puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com
l'adopció de les decisions que es considerin pertinents,
corresponen al tribunal.

6.8 Garantia de transparència i objectivitat: anonimat de les
persones aspirants.

 El tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat,
professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i
transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha
d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els dos
primers exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la
identitat de les persones aspirants. El tribunal ha d'excloure les
persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços,
marques o signes que en permetin conèixer la identitat. Així
mateix, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per tal
d'evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà,
inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que
puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i
capacitat, així com per garantir la transparència de les proves
selectives.

7. Resultat del concurs oposició i desempats 

7.1. L'ordre de prelació de les persones aspirants que hagin
superat el concurs oposició, quedarà determinat per la suma de
la puntuació obtinguda en l'exercici obligatori i eliminatori de
la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents de
la fase de concurs, calculada amb la fórmula següent: 

Nota total (0 a 100 punts) = nota de l'aspirant a la fase
d'oposició (0 a 60 punts) + punts mèrits de l'aspirant en la
fase de concurs (0 a 40 punts).

7.2. Cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent
successivament els criteris següents: 

1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala o
especialitat acreditada a l'Administració de 
2n. La major antiguitat acreditada a l'administració
parlamentària. 
3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de
formació. 
4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació
d'exercicis en convocatòries anteriors. 
5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt
d'administracions i entitats del sector públic. 
6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en
el cos, l'escala, o l'especialitat de què es tracti. 
7è. Les persones víctimes de violència de gènere. 
8è. La persona de més edat. 
9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig. 

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència
de gènere, s'han d'acreditar tal com estableix l'article 23 de la
Llei orgànica 1/2004. 

Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser
nomenats funcionaris de carrera, seguint l'ordre obtingut en les
puntuacions de la llista definitiva de la fases d’oposició i la fase
de valoració de mèrits i aplicats els desempats quan escaigui, 
el tribunal qualificador elevarà a la Mesa del Parlament de les
Illes Balears la proposta d'aspirants que han superat el procés
selectiu del concurs oposició. 

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin
les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants
seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, el
tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació
complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació
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de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu
possible nomenament com a personal funcionari de carrera en
substitució de les que renunciïn a les places.

8. Publicació dels resultats 

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

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

8.3  La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs
oposició en torn lliure determina els que d’acord amb el
nombre de places convocades, i ordenats de conformitat amb
el que estableix la base sisena, hauran superat el procés
selectiu, els/les quals hauran d’ésser proposats/des pel tribunal
a la Mesa del Parlament de les Illes Balears perquè siguin
nomenat/da personal funcionari de carrera del cos
d’administratius  del Parlament de les Illes Balears. L’aspirant
que quedi en primer lloc tendrà prioritat per elegir el lloc de
treball dels dos vacants.

La proposta del Tribunal qualificador s’eleva a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears i la Presidència d’acord amb la
Mesa de la Cambra dictarà una resolució per la qual s'aprova la
llista d'aspirants que hagin superat el concurs oposició que s'ha
de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, al taulell d’anuncis i a la pàgina web de la Institució
parlamentària. Aquesta Resolució inclourà l'adjudicació dels
llocs de feina.

8.4 D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP, el
tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés
selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de
places convocades. 

9. Nomenament

Les persones que hagin superat el procés selectiu seran
nomenades, per resolució de Presidència, personal funcionari
de carrera del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears.

Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears les Illes Balears (BOPIB) i a la
pàgina web del Parlament.

10.  Presa de possessió

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d’un mes,
comptador a partir de la notificació del nomenament d’acord
amb l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears. 

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona
interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de
treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les

que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.

Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter
professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, per
tal que la Mesa del Parlament acordi la declaració de
compatibilitat o d'incompatibilitat.

11. Identificació dels aspirants en les publicacions dels
actes administratius

D'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui
necessària la publicació d'actes en la web del Parlament de les
Illes Balears o en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els aspirants s'han identificar amb nom, llinatges i les
xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número
del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en
el cas de passaports.

12. Efectes de la no superació o no participació en els
processos selectius d'estabilització

Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi
finalitzada la seva relació amb l'Administració parlamentària en
el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per
la no superació d'aquest, li correspon una compensació
econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any
de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps
inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona
dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte,
s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les
persones que no han presentat la sol·licitud, i les que no s’han
presentat en la fase d’oposició, o les que no han al·legat els
mèrits baremables. 

13. Règim d’impugnacions i al·legacions

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

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

13.3 Contra els actes de tràmit del l’òrgan de selecció, els
aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració
en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés
selectiu.

Annex III
Temari

1. L’estatut jurídic del Parlament. El reglament parlamentari:
naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del Parlament de
les Illes Balears estructura i contingut.

2. El Parlament de les Illes Balears. Concepte i naturalesa
jurídica. Composició. L’estatut jurídic dels parlamentaris.
Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de diputat. Règim
d’incompatibilitats. Drets deures i prerrogatives parlamentàries.
L’organització del Parlament.

3. El Parlament de les Illes Balears. El mandat parlamentari. La
caducitat del mandat parlamentari. La constitució del
Parlament. Legislatura i períodes de sessions. La Diputació
Permanent. La dissolució del Parlament: formes i efectes.

4. Els òrgans de govern de la Institució parlamentària. La
Presidència del Parlament, la Mesa: la seva importància i
naturalesa, elecció i funcions. La Junta de Portaveus.

5. Els òrgans funcionals de la cambra parlamentària. El Ple i les
comissions. Classes de comissions. Les ponències. Les
votacions. El sentit del vot i les intervencions durant la sessió
plenària.

6. El Parlament de les Illes Balears. Les sessions i les seves
classes. Dies i hores hàbils. La convocatòria. L’ordre del dia:
elaboració i significat; les seves modificacions. El quòrum.

7. Les interpel·lacions i les mocions; les preguntes; el control
del compliment de les mocions i les resolucions.

8. Els procediments legislatius especials al Parlament de les
Illes Balears. L’ elaboració de proposicions de llei per a la seva
tramesa al Congrés dels Diputats. Promulgació i publicació de
les lleis.

9.  La propietat intel·lectual i la protecció de dades. Regulació
normativa i principis generals. Drets digitals.

10. L’Administració electrònica, pilars i principis. Seu
electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions
públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d’Interoperabilitat
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec dels
interessats en el procediment administratiu.

11. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits,
validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Fases del
procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i
finalització. 

12.  Normes generals sobre precedències d’autoritats en els
actes oficials. La secció de Protocol. Elements personals i
materials.

13.  Els actes públics oficials: definició, classes, organització
i desenvolupament.

14. Organització del protocol en les institucions: tipologia
de visites oficials.  Estructura i funcions. El protocol als
parlaments i assemblees legislatives. El protocol no oficial.

15. Elaboració d’un programa pel desenvolupament d’un
acte. Protocol de l’amfitrió. Protocol en la cessió de la
presidència.

16. La comunicació institucional en l’Administració
Pública. La comunicació política.

17. Les noves tecnologies i la transformació del poder
polític. La irrupció de les xarxes socials en la comunicació
institucional.

18. Eines de treball dels serveis de comunicació dels
parlaments: la nota de premsa, la convocatòria de premsa, els
dossiers informatius, les rodes de premsa. La comunicació
reactiva i la comunicació davant una situació de crisi. Les
xarxes socials: twitter, facebook i instagram.

19. L’organització de la comunicació institucional als
parlaments. Estructura i funcions, organització i principals
tasques dels departaments de comunicació.

20. Coneixement i pràctica de les eines ofimàtiques en
especial: Word, Excel, Outlook, PowerPoint i Photoshop.

Annex IV
Barem de mèrits

Els mèrits que s'han de valorar per a places de personal
funcionari de l'Administració del Parlament de les  Illes Balears
s'han d'ajustar als criteris següents:

a) El concurs estableix un barem de mèrits estructurat en
els blocs que s’indiquen a continuació, amb les puntuacions
màximes que es poden assolir en cada un d’aquests, amb un
màxim total de 40 punts:
• Experiència professional: fins a un màxim de 30 punts.
• Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.

o Formació acadèmica: fins a un màxim de 2,5 punts.
o Coneixements de la llengua catalana superiors als
establerts com a requisit d’accés: fins a un màxim de 3
punts.
o Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari del Parlament de les Illes Balears:
fins a un màxim d’ 1,5 punts.
o Cursos de formació: fins a un màxim de 2 punts.
o Triennis reconeguts: fins a un màxim d’1 punt. 

b) Les convocatòries específiques del sistema de concurs
establiran que els mèrits es valoraran amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.
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Els mèrits a valorar seran els següents:

A) Experiència professional: màxim 30 punts.

Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els
criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de
computar el temps que els candidats hagin estat en les
situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o
altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per
raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu
als efectes del còmput de serveis prestats les següents:
• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de

familiars (article 18 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears i article 105 de la LFPCAIB).

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de
violència de gènere (article 89.5 del TREBEP i article 106
de la LFPCAIB).

• Les persones declarades en serveis especials (articles 18 i
20 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears i l’article 99 de la LFPCAIB).

c) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

Mèrits professionals:

1. Per serveis prestats al Parlament de les Illes Balears, en
llocs/places d'iguals o similars funcions i del mateix grup i
categoria de la plaça objecte de la convocatòria, a raó de 0,20
punts per mes o fracció de 30 dies, fins a un màxim de 30
punts.

2. Per serveis prestats i reconeguts al Parlament de les Illes
Balears, en un altre cos, o especialitat diferent d’aquell al qual
s’opta: 0,15 punts per mes o fracció de 30 dies, fins a un màxim
de 15 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra
administració, com a personal funcionari o laboral, en un cos,
escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb
funcions anàlogues, i sigui del mateix grup, subgrup o
agrupació professional a què s’opta: 0,09 punts per mes de
serveis prestats fins un màxim de 10 punts.

4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts com a personal
funcionari o laboral en una altra administració, en un altre cos,
o especialitat diferent d’aquell al qual s’opta, o a l’empresa
privada realitzant funcions anàlogues a les corresponent al cos
d’administratius: 0,07111 punts per mes o fracció de 30 dies,
fins a un màxim de 5 punts.
En cap cas no es computaran a efectes dels quatre punts
anteriors, serveis prestats com a personal eventual.
En cas que els documents aportats no justifiquin plenament els
mèrits al·legats donant lloc a dubtes al Tribunal, aquests no es
tindran en compte i no seran valorats ni puntuats.

B) Altres mèrits: màxim 10 punts.

1. Formació acadèmica (màxim 2,5 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions
acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació,
d'acord amb els criteris següents:

• La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita
com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell
superior. A aquests efectes s'ha de valorar qualsevol
titulació que sigui superior a la que s'exigeix com a requisit
d'accés, ja sigui una titulació d'un nivell immediatament
superior o una titulació superior en dos o tres nivells.

• Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb
les funcions del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta. A
aquests efectes, es consideren relacionades amb les
funcions del cos d’administratius del Parlament les
titulacions de les branques de coneixement de ciències
econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions
laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia,
dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes,
administració i gestió de la innovació i ciències del treball,
protocol i relacions públiques, periodisme, ciències de la
comunicació.

• Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita,
la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres
titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de  punts, s'ha
d'atorgar la puntuació següent:

a. Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau,
enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES
3: 2,5 punts.
b. Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria
tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell
MECES 2: 1,5 punts.

2. Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts)

Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita,
a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del
qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En
tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior
a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 3 punts. La
puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

a. Per al nivell C2: 2,6 punts
b. Per al llenguatge administratiu: 0,4 punts

3. Per processos selectius realitzats en convocatòries
d’accés com a funcionari del Parlament de les Illes Balears
(màxim 1,5 punts).

Per processos selectius realitzats en convocatòries d’accés com
a funcionari del Parlament de les Illes Balears i superats en la
seva totalitat, sense obtenció de lloc de treball definitiu en
qualsevol plaça realitzats en convocatòries d’accés com a
funcionari del Parlament de les Illes Balears en grups o en
categories superiors: 1,5 punts.

4. Cursos de formació (màxim 2 punts):

• Es baremen tots els cursos rebuts o impartits certificats amb
aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de
Formació per a l'Ocupació o dels plans de formació
contínua del personal de les administracions públiques.

• Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats
amb aprofitament o assistència per qualsevol administració
pública.

• Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats
amb aprofitament o assistència per qualsevol escola
d'administració pública, o bé homologats per aquestes.
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• Es baremen tots els cursos impartits certificats amb
aprofitament o assistència per les organitzacions sindicals
en el marc dels antics Acords de Formació Contínua en les
Administracions Públiques (AFCAP) com en l'actual
l'Acord de formació per a l'Ocupació de les
Administracions públiques (AFEDAP).

La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals
que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran tots els cursos de formació rebuts o
impartits certificats amb aprofitament o assistència, segons la
puntuació següent:

• Cursos amb certificat d'aprofitament: 0,10 punts per
hora.
• Cursos amb certificat d'assistència: 0,06666 punts per
hora.

b)  No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa,
els que corresponguin a una carrera universitària, els de
doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni
els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es
valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

d) Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són
crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per
tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.
Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els
certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.
En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions
formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix
programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la
impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el
certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els
referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

5. Triennis reconeguts: (màxim 1 punt)

Es valoraran els triennis reconeguts com a personal funcionari
o com a personal laboral:
• Amb 1 punt si es té reconeguts a partir de 6 triennis.
• En el cas de triennis reconeguts per altres administracions

públiques, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu
expedit per l'Administració corresponent.

Annex V
Tribunal qualificador

Membres titulars
President: Esperança Munar i Pascual
Vocal 1:  Jeroni Martí González
Vocal 2: Aina Pilar Albertí Cabot
Vocal 3:  Catalina Palmer Taura
Vocal 4: Eva Janakieff de Pablos 
Representant de la Junta de Personal 

Membres suplents
President: Lluís Isern i Estela
Vocal 1: Jaume Cerdà Bibiloni
Vocal 2:  Immaculada Clar Roca

Vocal 3: Bartomeu Munar Pascual
Vocal 4:  Albert Barceló Crespí

Annex VI
Informació addicional sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

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

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el
procés selectiu d’aquest concurs oposició del Parlament de les
Illes Balears, així com per al nomenament com a personal
funcionari de carrera de les persones aspirants que l’hagi
superat i la constitució de la borsa d’interins ordinària derivada
d’aquest procés.

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

Legitimació

El tractament de les dades personals és necessari per complir
una obligació legal i aconseguir l’interès públic, com és la
selecció de personal al servei de les administracions públiques
d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat. 

La base jurídica del tractament és el consentiment dels
aspirants i una obligació legal, tal com estableix l’article 55 del
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Les
dades podran ésser comunicades, complint la normativa legal,
a altres administracions públiques.

Categories de dades personals objecte de tractament

• Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, data de
naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

• Dades acadèmiques i professionals: Titulació i nivell de
coneixements de llengua catalana

• Dades relatives a la salut: Percentatge i tipus de discapacitat

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

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

Destinataris de les dades personals

Se cediran les dades als següents organismes o persones, a
l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria
de selecció de personal:
• Tribunal qualificador del procés selectiu: per al

desenvolupament de les proves selectives i, si s'escau, la
valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés
selectiu previstos en la convocatòria. 

• Departament de Recursos Humans del Parlament de les
Illes Balears: per al nomenament i presa de possessió del
personal funcionari de carrera, o, si s'escau per al
nomenament com a personal funcionari interí. 

• Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears: en
aplicació de les obligacions que preveu la normativa per
seleccionar empleats públics amb les previsions que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

• Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del
principi de transparència que regeix els procediments
selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants
podran sol·licitar la consulta dels exercicis de les altres
participants, i dels seus mèrits, si s'escau, per comprovar el
funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas,
podran obtenir les dades de contacte d'altres persones
aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o
l'adreça de correu electrònic.

• Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal
requereixi l'expedient del procediment, l'Administració
trametrà les dades personals que hi constin en
l'Administració de justícia.

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

Exercici de drets i reclamacions

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

Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen
dret a sol·licitar a l’Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears la confirmació de que les seves dades són objecte de
tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació,
la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al
tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins

i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que
estableix l'RGPD). També tenen dret a la  portabilitat de les
dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al
procés selectiu. 

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

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

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: El
delegat de Protecció de Dades del Parlament de les Illes
Balears es troba a l’edifici seu del Parlament de les Illes
Balears (carrer Conquistador 11).

Annex VII
Model d'instància

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

Declar

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

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

3. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds
físiques i psíquiques que són necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos d’administratiu del Parlament de les Illes
Balears.
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Adjunt

1. El títol de batxiller, tècnic de formació professional o
equivalent.
2. El certificat C1 o equivalent que acredita el nivell de català,
mitjançant còpia compulsada.
3. El DNI o el document equivalent per aquells aspirants que
no tenguin la nacionalitat espanyola, mitjançant còpia
compulsada.
4. En relació amb els coneixements de castellà pels aspirants
que no tenguin la nacionalitat espanyola:
• Adjunta el corresponent títol o certificació homologat   
5. Els mèrits que s’han de valorar atès l’Annex II de les Bases
específiques. 

Sol·licit

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives pel
sistema de concurs oposició del Cos d’administratius del
Parlament de les Illes Balears.

Palma , ___ de ___________ del 20

[Signatura]

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

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