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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2023, aprovà la Llei de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

LLEI DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’impacte social i econòmic que la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 ha generat sobre el conjunt de la societat
obliga les administracions públiques a reaccionar amb el
desplegament, des de diferents nivells i àrees de competència,
de polítiques de garantia de rendes, amb l’objecte de
salvaguardar la satisfacció de les necessitats bàsiques d’amplis
sectors de la població.

La resposta de les administracions ha anat adreçada a generar
una sortida de la crisi que doni oportunitats a tothom i que
permeti una societat amb menys desigualtat i més cohesió
social.

En aquest context, el Govern de les Illes va adoptar mesures
extraordinàries, que posaven a l’abast de totes les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica l’accés a la renda social
garantida i a la renda mínima d’inserció, mitjançant el Decret
llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures
urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19; i el Decret llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. Ambdós
decrets llei establiren mesures relatives a col·lectius en situació
de vulnerabilitat i mesures extraordinàries en matèria de gestió
de la renda social garantida.

Això no obstant, l’eina d’actuació principal va ser el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, en què es va fer una  nova
regulació de la renda social garantida, fins aleshores definida
a la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida, de
forma que se’n facilita la tramitació, se’n milloren els
procediments i s’amplien els col·lectius susceptibles de
rebre-la; tot de forma coordinada amb la posada en marxa de
l’ingrés mínim vital (IMV), prestació social de caràcter

econòmic de caràcter estatal, gestionada per l’Institut Nacional
de la Seguretat Social i regulada pel Reial decret llei 20/2020,
de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital
(actualment Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual
s’estableix l’ingrés mínim vital) de forma que la renda
autonòmica esdevé una prestació amb caràcter subsidiari de
l’estatal. A més, el Decret llei 10/2020  agrupa en una única
norma de rang legal la regulació de diverses prestacions fins
aleshores definides en normes de rang reglamentari, com la
renda d’emancipació de joves que han estat sotmesos a mesures
administratives de tutela o guarda del sistema de protecció de
menors, o el complement de rendes de les Illes Balears a les
pensions no contributives (PNC).

Si una part important de la població ha experimentat dificultats
econòmiques temporals, les persones en situació de
vulnerabilitat han vist augmentar el risc de cronificació i
pobresa.

Analitzant l’impacte que ha tengut la pandèmia en la situació
social de les persones i les llars espanyoles, l’“Informe
FOESSA 2022. Conseqüències de la Covid-19 a Espanya”,
posa de manifest que la crisi del 2020 ha presentat unes
característiques molt especials respecte d’altres crisis anteriors
i, en concret, respecte de la de 2008-2013: pel seu origen
extern al sistema econòmic, pels sectors que n’han resultat més
afectats (turisme, comerç, activitats culturals…) i per una
reducció de l’activitat econòmica sense precedents des de la
Guerra Civil (amb una caiguda del 10,8% del PIB) que, en
bona mesura, s’ha degut a la decisió de restringir gran part de
l’activitat per tal de combatre la pandèmia.

En el cas de les Illes Balears, la vulnerabilitat d’una economia
molt dependent del turisme ha deixat al descobert la fragilitat
de la principal font d’ingressos de les llars a les Illes, que són
les rendes del treball, i ha ampliat les diferències en les
remuneracions dels treballadors de distinta qualificació. La
caiguda de l’activitat econòmica ha mostrat visiblement la
inestabilitat de les rendes de les persones que accedeixen al
mercat de treball sense contracte formal o de molt curta durada,
amb baixos salaris i accés limitat a les prestacions socials, que
fan que una proporció elevada de persones treballadores visqui
al dia, amb grans dificultats davant despeses imprevistes i amb
greus problemes per atendre les despeses relacionades amb
l’habitatge.

A més, les conseqüències de la pandèmia en el sistema mundial
de producció i distribució de matèries primeres, energia i béns
manufacturats, han suposat un increment de la inflació d’àmbit
mundial que no s’havia vist en dècades. D’acord a les dades de
l’INE, la variació interanual de l’IPC a les Illes Balears ha
passat des de l’1,0% del mes de desembre de 2019 respecte del
mateix mes de 2018,  fins al 6,5% de desembre de 2021.
L’increment inflacionari, derivat dels preus energètics i de les
restriccions del transport internacional de productes bàsics,
suposa un empobriment real i intens acumulat al que s’havia
manifestat durant la pandèmia.

El resultat és que la crisi social i econòmica ha fet augmentar
la diferència entre la població amb més riquesa i la població
més afectada per la pobresa a les Illes Balears, i la pandèmia ha
tengut un impacte indubtable sobre aquesta desigualtat.
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Encara que el PIB per càpita de les Illes Balears és
lleugerament superior a la mitjana estatal, les Illes Balears es
caracteritzen per taxes de desigualtat elevades, que situen
l’arxipèlag entre les regions espanyoles, i fins i tot les europees,
amb més taxes de desigualtat. Aquest és un dels resultats d’un
model de sortida de la crisi basat en la flexibilitat i la
segmentació del mercat de treball, amb repercussions
importants per als assalariats.

Els consells insulars i els ajuntaments han vist com, en un breu
espai de temps, ha augmentat la seva despesa en matèria de
prestacions socials de caràcter econòmic per fer front a la
situació de crisi d’ingressos econòmics de la població balear.

Aquestes mesures dels diferents àmbits administratius de les
Illes Balears han tingut per objectiu garantir a la població en
situació de vulnerabilitat uns ingressos mínims per facilitar
l’accés a productes de primera necessitat mitjançant l’aportació
d’una prestació econòmica ajustada al nombre de membres de
la unitat familiar.

II

L’11è Informe de l’estat de la pobresa a les Illes Balears de
2021, elaborat per l’EAPN, posa de manifest que més de
260.000 persones estan en risc de pobresa o en situació
d’exclusió social, la qual cosa suposa el 22% de la població de
l’arxipèlag.

Respecte de l’any anterior, l’indicador AROPE, que avalua el
nivell de pobresa, ha registrat un augment de 6,9 punts, xifra
que ha revertit la tendència de millora dels dos darrers anys
anteriors a la pandèmia i que suposa un increment del 46%, que
és, amb molta diferència, el més elevat de totes les regions. Per
altra banda, des de l’any 2015, que és el de referència per a
l’avaluació de l’Agenda 2030 i ODS, ha minvat en 4,3 punts,
és a dir, ha experimentat una reducció del 16,3%. A més a més,
les dades apunten que és una de les tres regions que ha
aconseguit acabar amb les conseqüències de la crisi econòmica
anterior i reduir la seva taxa respecte de l’any 2008. En aquest
sentit la taxa AROPE s’ha reduït 1,6 punts, el que suposa una
disminució del 6,8%. Així, en l’actualitat, és la comunitat
autònoma amb la setena taxa més baixa.

Aquest informe també destaca la gran contradicció que es viu
a l’arxipèlag, on, tot i que amb l’increment de l’activitat
turística dels anys prepandèmia s’havien batut rècords en
ocupació hotelera i estades turístiques, els nivells de pobresa no
varen baixar amb la mateixa intensitat. Els salaris baixos, la
fragilitat temporal del nostre mercat laboral i l’increment dels
preus de l’habitatge són algunes de les grans dificultats que han
d’afrontar les Illes Balears per poder eliminar la xacra de la
pobresa.

Tot i que s’espera una reactivació del mercat turístic a nivells
similars als de 2019 i exercicis anteriors, la situació no convida
a l’optimisme, atès que es manté un elevat risc de pobresa i
exclusió social, amb un percentatge rellevant (i gairebé
cronificat) de persones en risc de pobresa o exclusió social.
Això es deu al fet que la recuperació s’ha basat en una
precarització de les condicions laborals i en l’increment de les
desigualtats, que no permeten als treballadors cobrir les seves
necessitats bàsiques, fet que els converteix en treballadors
pobres.

Quant a la població que viu en condicions de privació material
severa, el 6,9% de la població de Balears no pot atendre
despeses imprevistes, per l’alarmant situació del preu de
l’habitatge o del lloguer a l’arxipèlag, dels més alts de l’Estat
espanyol, i el nombre elevat de llars amb baixa intensitat de
treball, amb gairebé 84.000 residents a les Illes Balears, 50.000
més que l’any passat, que es troben en aquesta situació.

Tot plegat fa palès que, actualment, tenir una feina a les Illes
Balears no és garantia de sortir del risc de pobresa o exclusió.
Així, al voltant del 15% de les persones que tenen un treball
remunerat es troben en aquesta situació de risc; la figura del
treballador pobre, doncs, es consolida a les Balears, a causa de
les condicions de precarietat, la parcialitat, la curta durada dels
contractes o, directament, l’explotació. L’Informe de l’estat de
la pobresa de 2021 assenyala que la renda mitjana a les Illes és
de poc més de 18.000 € per unitat de consum, xifra que
augmentà en un 2% respecte de l’any anterior, fet que la
converteix en una de les comunitats autònomes amb menor
increment de la renda.

No obstant l’exposat anteriorment, cal remarcar que tenir una
feina i un sou digne és la via més eficaç per sortir de la pobresa,
dur una vida autònoma, i d’aquí la importància dels processos
d’inserció sociolaboral en els quals s’han d’implicar d’una
manera transversal les administracions.

Respecte de les pensions, més de 84.000 persones (unes 15.000
més que l’any anterior) reben una renda inferior al llindar de la
pobresa (688 € al mes) i al voltant de 16.000 persones estan en
situació de pobresa greu, atès que cobren menys de 458 € cada
mes, marge que inclou les prestacions per viudetat rebudes
majoritàriament per dones. Aquesta situació s’ha agreujat any
rere any, especialment en les pensions de jubilació. Per això, es
fa necessari assumir un compromís amb les persones grans,
mitjançant l’increment de les pensions no contributives de
baixa quantia, i alhora millorar les condicions laborals per
aconseguir independència econòmica i autonomia personal.

Segons  l’informe publicat a finals del 2021 per la Fundació
FOESSA i Càritas, el 2020,  un 9,4% de la població resident a
les Illes va haver d’acudir a familiars i amics per tal de cobrir
necessitats bàsiques per mor de la COVID-19, la qual cosa
equival a prop de 112.000 persones i suposa un increment de
tres punts percentuals respecte de l’any 2019, any previ a la
pandèmia.

Posa de manifest també aquest mateix informe l’increment
significatiu de persones que tengueren dificultats el 2020 per
fer-se càrrec de les despeses energètiques, les quals passaren a
representar el 7,7% de la població de l’arxipèlag.

III

L’Assemblea General de les Nacions Unides, en el marc de
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25
de setembre de 2015, fa de la lluita contra la pobresa un
element clau.

Per altra banda, l’objectiu global que marca la Unió Europea en
els seus treballs per la inclusió social és el d’aconseguir, en el
context dels canvis estructurals, que els serveis i recursos siguin
universals, i per això estableix vuit reptes, un dels quals és
garantir els ingressos necessaris i els recursos adequats per
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poder viure dignament. Dels propòsits de la Unió Europea es
desprenen tres directrius polítiques: la universalitat, la igualtat
i la solidaritat.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional,
referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible
)l’econòmica, la social i l’ambiental), i es desplega mitjançant
un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible,
mitjançant els quals es proposa abordar els grans reptes globals,
amb la lluita contra la pobresa com un dels objectius principals.

El sistema de protecció social a Espanya és un dels més
ineficients d’Europa quant a la reducció de la pobresa, i
especialment de la pobresa greu. Així ho posà de manifest
Philip Alston, relator de l’ONU, en la visita a Espanya a finals
de 2019.

La renda social garantida de les Illes Balears, regulada per la
Llei 5/2016, de 13 d’abril, i, posteriorment, amb el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, com a prestació periòdica dirigida a
situacions de vulnerabilitat econòmica per a la cobertura de les
despeses bàsiques de les persones, va ser una gran passa en el
sentit de generar una política de lluita contra la pobresa. Són
moltes les famílies que s’han beneficiat de la renda social des
de l’aprovació. Actualment, i arran de les mesures
extraordinàries engegades en l’estat d’alarma, aquest ingrés ha
suposat l’empoderament d’aproximadament 15.000 famílies de
les Illes Balears.

La implantació de l’ingrés mínim vital com a mesura de
seguretat social ha obligat a replantejar l’escenari de cobertura
de rendes bàsiques, rendes socials i rendes d’inserció del
conjunt de comunitats autònomes.

La seguretat social, emparada per l’article 149 de la Constitució
Espanyola, posa un sostre d’ingressos mínims a qualsevol
ciutadà de l’Estat. És una mesura de garanties d’ingressos, que
permet a les comunitats autònomes complementar, des de les
polítiques de lluita contra la pobresa, els perfils de població
que no atén l’ingrés mínim vital, així com ajustar aquest mínim
comú per a tots els espanyols al nivell de vida de cada
comunitat.

En aquest sentit, la qüestió no és tant la quantia de la prestació
com la cobertura. Les quanties establertes en el barem de
l’ingrés mínim vital suposen un gran avenç en la lluita contra
la pobresa, però també és cert que, a les Illes Balears, aquesta
prestació es quedaria curta en relació amb el llindar de pobresa
del territori, determinat pel nivell de renda i per la seva
distribució en el territori.

Entitats com EAPN, Càritas, Creu Roja i la Federació dels
Bancs d’Aliments, entre altres, reclamen un increment decidit
de la capacitat protectora sobre les famílies que ja venien patint
les situacions de pobresa i exclusió social, mitjançant un tram
autonòmic que complementi i millori el tram estatal en els
casos de les comunitats autònomes que ja tenien un nivell de
protecció més feble.

En aquesta situació de crisi, la responsabilitat pública de
respondre des dels ajuntaments, els consells insulars i
l’Administració del Govern de les Illes Balears a les situacions
de necessitat social dels ciutadans i les ciutadanes de les
Balears, requereix un desenvolupament legislatiu de les

prestacions socials de caràcter econòmic que doni cobertura als
ajuts econòmics que es gestionen des de les administracions
públiques.

Cal una resposta legislativa que tengui en compte el nou marc
a partir de l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital i que
permeti generar polítiques de protecció, suport i
complementarietat de les prestacions econòmiques evitant la
sobreprotecció o, fins i tot, el solapament de cobertures.

Amb l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital i d’una prestació
autonòmica complementària, es fa difícil pensar que totes les
persones i les famílies disposaran de la protecció desitjable.
Sempre hi haurà persones excloses per la definició necessària
d’uns requisits d’accés que no poden recollir tota la diversitat
de casuístiques, i els barems no poden recollir tampoc el cost
diferencial de vida als diferents pobles i ciutats d’una mateixa
comunitat autònoma, motiu pel qual els ens locals han de tenir
un paper molt important en el disseny i la implantació de
sistemes de garanties de cobertura de necessitats.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, en l’article 22, recull com a tipologia de prestacions
econòmiques les de caràcter de dret subjectiu, les de dret de
concurrència i les d’urgència social. El desenvolupament de
l’article esmentat permet abordar aquestes prestacions de
manera integral i per a totes les administracions: les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu són la nova
renda social garantida, el complement de renda social garantida
i la renda d’emancipació; les prestacions socials de caràcter
econòmic de concurrència competitiva permeten desenvolupar,
al marge de la normativa de subvencions, convocatòries
d’ajudes econòmiques que tenguin una disponibilitat
econòmica limitada; i finalment, les d’urgència social permeten
regular, sobretot, les ajudes econòmiques bàsiques dels
ajuntaments i les d’intervenció social immediata.

A més, la llei present defineix un altre tipus de prestació
econòmica: la de suport familiar i la de suport als processos
d’inserció social, que tenen com a finalitat facilitar processos
de canvis i millores en la situació social en què es troba la
persona o família perceptora. El Decret llei 10/2020, de 12 de
juny, ja contenia una definició d’aquestes prestacions, incloses
a l’epígraf de les prestacions econòmiques d’urgència social,
però el seu caràcter particular i desvinculat de situacions de
necessitat sobrevinguda i urgent han portat a definir-les com a
prestacions diferenciades. Aquesta nova classificació
fonamenta la modificació de l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11
de juny, abans esmentat.

IV

Pel que fa a l'estructura i al contingut, aquesta llei es divideix
en cinc títols, 97 articles, quatre disposicions addicionals, una
transitòria, una derogatòria i set finals.

El títol I, sobre disposicions generals, n’inclou l’objecte, que és
el de regular les prestacions socials de caràcter econòmic en
l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. Així mateix,
aquest títol inclou els aspectes comuns a les prestacions
econòmiques, d’acord amb l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears, com són la
naturalesa, el finançament o la periodicitat. Destaca la
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regulació del règim d’incompatibilitats, especialment amb
l’aprovació per l’Estat de l’ingrés mínim vital.

El títol II regula les prestacions de dret subjectiu per a la
persona beneficiària quan compleixi els requisits fixats per la
normativa que regula la prestació. Entre aquestes prestacions
s’inclouen: en el capítol I, la renda social garantida; en el
capítol II, el complement de renda social de les Illes Balears a
les pensions no contributives; i, en el capítol III, la renda
d’emancipació de joves que han estat sotmesos a mesures de
protecció de menors.

El títol III regula les prestacions econòmiques de dret de
concurrència, caracteritzades per les limitacions pressupostàries
i per l’aplicació de criteris de prelació segons la situació de
necessitat social de cada sol·licitant.

El títol IV regula les prestacions econòmiques d’urgència social
que tenen per objecte l’atenció de necessitats socials derivades
de situacions d’urgència social. Es classifiquen en dues
tipologies, tal com indica l’article 82 de la llei, i poden ser
ajudes bàsiques i d’intervenció social immediata. Ambdues
tenen en comú la resposta dels poders públics a situacions de
necessitat puntual, urgent i de subsistència.

El títol V regula les prestacions econòmiques de suport familiar
i de suport a la inserció social, que estan destinades a facilitar
el suport als processos de canvi i millora en la situació social en
què es troba la persona o la família perceptora, per afavorir-ne
la inserció social.

En la part final, la llei inclou quatre disposicions addicionals:
sobre el fitxer de prestacions socials de caràcter econòmic,
creat pel Decret llei 10/2020, i que manté la seva estructura a
l’annex únic de la norma present; sobre l’ampliació de
referències a l’ingrés mínim vital en la Llei 9/2019, de 19 de
febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència;
sobre la comissió de caràcter interdepartamental d’estudi dels
complements de rendes diferents als de pensions no
contributives; i, finalment, sobre la comissió d’avaluació de
prestacions de la renda social garantida.

També s’inclou una disposició transitòria sobre les regles que
han de regir les prestacions creades pel Decret llei 10/2020, de
12 de juny, en la transició als termes regulats en la norma
present, i la tramitació dels expedients de sol·licitud de
qualsevol de les prestacions, iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei.  

S’inclou una disposició derogatòria única amb una relació de
les disposicions que es veuen afectades per l’entrada en vigor
d’aquesta llei. No obstant aquesta disposició, les normes
indicades queden sotmeses a les regles de transitorietat
assenyalades prèviament.

Aquesta llei es tanca amb set disposicions finals: sobre la
modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears, en relació amb l’ampliació de la llista de
prestacions socials de caràcter econòmic; sobre la modificació
de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, en
relació amb la incorporació dels beneficiaris de l’ingrés mínim
vital com a criteri de reconeixement de la condició de família
en situació de vulnerabilitat econòmica especial; sobre la
modificació del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els

criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en
procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia
personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de
justícia juvenil, en relació amb la vinculació amb les
prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE); sobre
el caràcter reglamentari de la modificació continguda a la
disposició final anterior; inclou les noves prestacions en la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020,
aprovada pel Decret 66/2016, de 18 de novembre; es preveu
l’adopció de mesures que permetin que tot el personal al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i del seu sector públic instrumental pugui acreditar el
nivell de coneixement de català suficient per desenvolupar les
funcions pròpies del lloc de treball, així com la modificació del
període transitori d’implantació dels nous sistemes de provisió
per tal de realitzar en un termini raonable totes les actuacions
necessàries que permetin aquest canvi de sistema; i, finalment,
sobre l’entrada en vigor a partir de l’endemà d’haver-se
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

V

Els efectes de la crisi social provocada per la crisi sanitària des
que es declarà com a emergència de salut pública d’importància
internacional, agreujats amb les conseqüències econòmiques i
socials de la invasió d’Ucraïna per Rússia, exigeixen una
resposta immediata dels poders públics per pal·liar-ne les
conseqüències, en la mesura que sigui possible. Alhora,
fonamenten la necessitat urgent d’adoptar mesures
extraordinàries per fer front a aquesta crisi. Mitjançant aquesta
llei, es fa una nova regulació de les prestacions socials de
caràcter econòmic que s’emmarquen en l’àmbit dels serveis
socials de les Illes Balears i que, en el moment actual, resulten
d’extraordinària necessitat. Malgrat que aquesta tasca
reguladora ja es va iniciar amb el Decret llei 10/2020, de 12 de
juny,  es fa necessari una nova norma que compili en un mateix
text legal les diferents modificacions que ha sofert per
adequar-ne la redacció a les situacions diverses de la crisi. Així,
es guanya en seguretat jurídica i transparència, principis
d’especial importància atesa la seva repercussió immediata
sobre els drets de les persones més vulnerables.

A més, la recent conversió del Reial decret llei 20/2020, de 29
de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, en la Llei
19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés
mínim vital, ha donat un caràcter de permanència a la norma
reguladora de la prestació estatal, raó per la qual s’ha de fer una
darrera adaptació de la norma autonòmica, en vista de la relació
estreta que hi ha entre l’ingrés mínim vital i les prestacions
econòmiques amb caràcter de dret subjectiu contingudes en
aquesta llei.

L’actuació de la comunitat autònoma de les Illes Balears troba
suport en l’article 30.15 de l’Estatut d’Autonomia, pel qual
aquesta comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria d’acció i benestar social, en complements de la
seguretat social no contributiva i en polítiques d’atenció a les
persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat
social, així com, segons l’article 30.16, en la protecció social
de la família, entre d’altres.

D’altra banda, les mateixes raons que justifiquen l’aprovació de
la llei fonamenten el compliment dels principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
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eficiència, tal com exigeix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, com també dels principis de qualitat i simplificació,
introduïts per la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les
Illes Balears.

A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels
principis de necessitat i eficàcia en l’interès general en què es
fonamenten les mesures que s’estableixen, i la llei no és sols
l’instrument més adequat sinó l’únic que en pot garantir la
consecució i l’eficàcia.

Així mateix, es compleix el principi de proporcionalitat, ja que
la norma regula els aspectes imprescindibles per aconseguir-ne
l’objectiu, s’ajusta al principi de seguretat jurídica i és coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic.

Amb aquesta llei es consoliden en un únic text les diverses
modificacions realitzades sobre el Decret llei 10/2020, de 12 de
juny, en el qual es regulen les prestacions econòmiques en
l’àmbit dels serveis socials que l’han anat adaptant a una
situació social i normativa molt canviant.

En relació amb el principi d’eficiència i simplificació, la
regulació estableix el procediment per poder accedir a aquestes
prestacions, respectant el procediment administratiu comú i
amb les mínimes càrregues administratives necessàries per
comprovar l’accés i el manteniment del dret a l’ajut. Finalment,
d’acord amb el principi de qualitat, el procediment d’aprovació
d’aquesta norma s’ha ajustat als processos definits legalment
per donar resposta a les necessitats ciutadanes.

Així doncs, amb la finalitat de fer realitat el compromís per a
la igualtat d’oportunitats de les persones, de cohesió social,
amb la present llei es garanteixen els ingressos econòmics
mínims per a tothom. La llei estableix ajudes econòmiques per
assolir uns ingressos mínims, llindar que haurà d’anar
adaptant-se al nivell de vida de les Illes Balears.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei  té per objecte regular les prestacions socials de
caràcter econòmic que s’emmarquen en l‘àmbit dels serveis
socials de les Illes Balears.

Article 2
Naturalesa de les prestacions i àmbit d’aplicació

1. Són prestacions socials de caràcter econòmic les aportacions
dineràries de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dels consells insulars, dels ajuntaments i de les
mancomunitats de municipis amb la finalitat d’atendre
determinades situacions de necessitat en què es troben les
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per
afrontar-les.

2. Les prestacions socials de caràcter econòmic no formen part
de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, a pesar
que poden beneficiar-se’n persones incloses en l’acció
protectora del sistema.

3. Les prestacions socials de caràcter econòmic d’aquesta llei
no tenen caràcter de subvenció, d’acord amb el que regula
l’article 22.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears.

Article 3
Finançament

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, definides al títol II d’aquesta llei, es financen
íntegrament a càrrec dels pressuposts del Govern de les Illes
Balears.

2. Les prestacions de concurrència competitiva, definides al
títol III d’aquesta llei, es financen a càrrec dels pressuposts de
l’administració convocant.

3. Les prestacions de caràcter econòmic d’urgència social,
definides al títol IV d’aquesta llei, es financen a càrrec de les
administracions públiques de les Illes Balears que tenguin la
iniciativa de gestionar-les. Els ajuts econòmics bàsics es
finançaran a càrrec dels pressuposts dels ajuntaments.

4. Les prestacions econòmiques de suport familiar i de suport
als processos d’inserció socials, definides al títol V d’aquesta
llei, es financen a càrrec de les administracions públiques de les
Illes Balears que tenguin la iniciativa de gestionar-les.

Article 4
Persones beneficiàries
  
1. Són beneficiàries de les prestacions socials de caràcter
econòmic les persones destinatàries dels serveis socials,
descrites en l‘article 5 de la Llei 4/2009, d‘11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, a les quals s’atorga la
prestació amb la finalitat de pal·liar una situació de necessitat.

2. Són beneficiàries de les prestacions de dret subjectiu i de les
prestacions econòmiques de dret de concurrència les persones
que acreditin que resideixen a les Illes Balears. Aquest requisit
no és d’aplicació a les prestacions econòmiques d’urgència
social.

Article 5
Caràcter de les prestacions

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic es poden
atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència,
d’urgència social o de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social.

2. La prestació té caràcter de dret subjectiu per a la persona
beneficiària quan aquesta reuneixi els requisits fixats per la
normativa que regula la prestació. La seva finalitat és cobrir les
necessitats bàsiques de subsistència i reduir l’impacte de
l’exclusió social.

3. La prestació té caràcter de dret de concurrència per a la
persona beneficiària quan la concessió és limitada per les
disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència
pública i a priorització de les situacions de major necessitat.



BOPIB núm. 196 -  3 de març de 2023 10865

4. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la
finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals i urgents,
prèvia valoració pels serveis socials competents.

5. Les prestacions econòmiques de suport familiar i de suport
als processos d’inclusió social tenen la finalitat d’afavorir els
processos personals i familiars d’inserció social.

Article 6
Periodicitat de les prestacions

Les prestacions socials de caràcter econòmic es poden pagar de
qualsevol de les maneres següents:

a) Prestacions que es paguen per mitjà d’aportacions dineràries
periòdiques i que poden ser:

I. Estables, amb voluntat de tenir continuïtat i estabilitat en el
temps
II. Temporals, amb una durada anual i previsió de revisar la
continuïtat subjecta a condicions.

b) Prestacions puntuals: són les que s’exhaureixen amb una
aportació dinerària per atendre un concepte i per temps limitat.

Article 7
Abonament i règim fiscal de les prestacions

1. La prestació s’ha d’abonar directament a la persona
beneficiària, tret dels casos que es pugui abonar a tercers o
mitjançant una entitat, d’acord amb la normativa reguladora de
la mateixa prestació.

2. Quan l’abonament es realitzi mitjançant transferència, s’ha
de fer al compte bancari que faciliti la persona beneficiària o el
seu representant legal. En el cas que no sigui possible, es poden
habilitar altres sistemes de pagament que permetin acreditar la
recepció efectiva de la prestació pel beneficiari.

3. El pagament de les prestacions amb caràcter de dret
subjectiu s’ha de fer amb una periodicitat mensual, llevat dels
casos en què, atès l’import reduït, a la resolució de concessió
s’estableixi un altre tipus d’abonament.

4. Ateses la seva naturalesa i finalitat urgent per a la cobertura
de necessitats bàsiques, el pagament de les prestacions
d’urgència social i d’intervenció social immediata s’ha
d’efectuar de manera preferent i prioritària per les tresoreries
de les administracions.

Article 8
Règim de compatibilitats

1. Les prestacions socials de caràcter econòmic són
incompatibles en el sentit següent:

a) De manera general, la renda social garantida és
incompatible amb altres prestacions econòmiques a les quals
tengui dret la persona beneficiària o a les quals pugui tenir dret
per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats
complementaris de la Seguretat Social, que siguin d’una
quantia igual o superior a la renda social garantida.

b) De manera específica, la renda social garantida és
incompatible amb la percepció o el dret de percebre l’ingrés
mínim vital, les pensions contributives i no contributives, així
com amb les prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE), que siguin d’una quantia igual o superior a la renda
social garantida.

c) En tant que prestació complementària de les pensions
no contributives de la Seguretat Social, el complement de renda
social de les Illes Balears a les pensions no contributives està
subjecte al seu règim de compatibilitat, regulat a l’article 18 del
Reial decret 357/1991, de 15 de març.

d) El règim de compatibilitat de la renda d’emancipació
de joves que han estat sotmesos a mesures administratives de
tutela o guarda de protecció de menors està regulat a l’article
53 d’aquesta llei.

2. Les prestacions de concurrència competitiva no són
incompatibles, per la seva naturalesa, amb cap pensió ni
prestació pública.

3. Les prestacions d’urgència social no són incompatibles, per
la seva naturalesa, amb cap pensió ni prestació pública.

4. Les prestacions de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social no són incompatibles, per la seva naturalesa,
amb cap pensió ni prestació pública.

5. A l’efecte del que estableix aquesta llei, s’entenen per
sistemes de protecció privats els propis del mutualisme no
integrats en la Seguretat Social, l’assegurança privada, els fons
de pensions, els fons inclosos en els sistemes de negociació
col·lectiva o qualsevol altre sistema que tengui la finalitat de
complementar les pensions de la modalitat contributiva de la
Seguretat Social.

6. Amb caràcter particular, són compatibles les prestacions
definides en aquesta llei amb les prestacions econòmiques
definides als articles 17 a 20 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.

Article 9
Cessió de dades

1. Les administracions públiques competents en cada cas han
de cedir les dades de caràcter personal necessàries per acreditar
la residència i la convivència, per dur a terme la valoració de la
situació de necessitat i per acreditar les altres circumstàncies
que siguin determinants per a l’accés i el manteniment de cada
prestació, en el marc de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

2. L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions ha de facilitar les
dades de caràcter personal necessàries per a la gestió dels
expedients a l’administració tributària, a les entitats gestores de
la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals
i de control de les prestacions.

3. Els òrgans gestors de les prestacions, en virtut de la
disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, poden efectuar en l’exercici de les seves
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competències les verificacions necessàries per comprovar
l’exactitud de les dades. En cas d’oposició de la persona
sol·licitant a aquesta verificació, se la informarà que no es
podrà tramitar la seva sol·licitud.

4. Quan la situació econòmica patrimonial de les persones
interessades s’hagi d’acreditar mitjançant certificats emesos per
l’administració tributària estatal, les persones interessades han
d’autoritzar la conselleria competent en serveis socials perquè
sol·liciti directament aquests certificats.

Article 10
Situació de necessitat

A l’efecte del que estableix aquesta llei, s’entén per situació de
necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix atendre les
necessitats bàsiques per al manteniment propi o per al
manteniment de les persones que integren la unitat de
convivència a la qual pertany.

Article 11
Necessitats bàsiques

A l’efecte del que disposa aquesta llei, s’entenen per necessitats
bàsiques d’una persona o d’una unitat de convivència:

a) Les pròpies de la manutenció, el vestit i les derivades de
la llar i el seu ús.

b) Les que tenen a veure amb la necessitat de suport per a
la integració escolar, laboral i en la comunitat.

Article 12
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions de les persones titulars de les prestacions
econòmiques socials tipificades com a tals en aquesta llei, que
poden ser especificades en els reglaments que la despleguin.
Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense la
instrucció prèvia del procediment oportú.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3. Són subjectes responsables les persones físiques a les quals
siguin imputables les accions o omissions constitutives
d’infraccions tipificades.

Article 13
Procediment sancionador

En tot el que no preveu aquesta llei, com també pel que fa al
procediment sancionador, s’ha d’aplicar el títol IX de la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Article 14
Reintegrament de les prestacions

1. En el cas de prestacions que siguin competència del Govern
de les Illes Balears, el reintegrament es regeix per les mesures
següents:

a) Les persones destinatàries, per iniciativa pròpia o per
requeriment de l’Administració, han de reintegrar les quanties
rebudes per error o percebudes indegudament quan es
produeixi alguna de les causes d’extinció o modificació de la
prestació o qualsevol altra causa admesa en dret, d’acord amb
l’article 40 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament
de determinats aspectes de la Llei de finances, i de les de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i amb l’article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

b) Les persones que, per causes d’extinció, perden el dret a
la prestació i han de reintegrar-la, poden demanar el
fraccionament del deute.

2. En el cas de les prestacions d’aquesta llei l’aplicació de les
quals sigui competència d’altres administracions, es regirà per
la normativa corresponent.

TÍTOL II
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE DRET

SUBJECTIU

Capítol I
Renda social garantida

Secció 1a
Disposicions generals i accés a la prestació

Article 15
Objecte

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació
periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social
derivada de la mancança de recursos econòmics de les
persones, les famílies o altres nuclis de convivència.

Article 16
Definició i naturalesa de la renda social garantida

La renda social garantida:

a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.

b) És una prestació subsidiària de l’ingrés mínim vital i de
la resta de prestacions finançades per l’Administració General
de l’Estat.

c) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen
els requisits que estableix aquesta llei, de manera que la
concessió no està condicionada per disponibilitat
pressupostària.

d) Garanteix un nivell mínim de renda mitjançant la
cobertura de la diferència existent entre els recursos econòmics
de la unitat de convivència i la quantia de renda social
garantida per a la unitat de convivència sol·licitant.

e) És intransferible, de manera que no pot oferir-se en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,
no pot ser objecte de compensació o descompte —excepte per
al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament
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en els termes prevists en aquesta llei—, ni ser objecte de
retenció o embargament.

f) S’articula com una prestació econòmica no condicionada
a l’obligació de participar en activitats d’inserció social o
laboral, sens perjudici del dret de les persones beneficiàries de
la renda a participar-hi.

Article 17
Situació de vulnerabilitat econòmica

S’entén per situació de vulnerabilitat econòmica aquella en què
la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i la seva unitat
de convivència està per davall de la quantia corresponent de la
renda social garantida.

Article 18
Definició de les persones destinatàries

1. Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els
requisits establerts en l’article 20 següent i que estiguin en
alguna de les situacions següents:

a) Persones d’almenys 23 anys i menors de 65, soles o
integrants d’una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els
requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no
contributiva, soles o com a membres d’una unitat de
convivència.

c) Persones d’entre 18 i 22 anys que tenguin menors o
persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de
violència masclista o víctimes de tracta.

d) Persones d’entre 18 i 22 anys que han estat sotmeses a
mesures administratives de tutela o guarda del sistema de
protecció de menors d’administracions públiques de les Illes
Balears i que siguin perceptores de l’ingrés mínim vital.

2. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén que són persones
destinatàries de la prestació:

a) Com a titular, la persona que sol·licita i percep la
prestació.

b) Com a beneficiàries, la resta de persones que formen part
de la unitat de convivència de la persona titular.

Article 19
Unitat de convivència

1. La unitat de convivència, a efectes d’aquesta prestació, està
constituïda per totes les persones que resideixen en un mateix
habitatge unides per vincle matrimonial o de parella de fet i els
familiars d‘aquestes fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat, adopció o guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.

2. La mort d’un membre de la unitat de convivència no
comporta la pèrdua de la consideració d’unitat de convivència,
encara que resulti una unitat de convivència sense relació
familiar.

3. L’ingrés temporal en un centre social, sanitari o penitenciari
d’un membre de la unitat de convivència tampoc no comporta
la pèrdua de la consideració d’unitat de convivència, encara
que resulti una unitat de convivència sense relació familiar. A
més, no suposa un canvi en el nombre de membres de la unitat
de convivència.

4. Excepcionalment, s’entendrà com a unitat de convivència:

a) La constituïda per una persona víctima de violència
masclista que hagi abandonat el domicili habitual amb els seus
fills o menors en situació de guarda amb fins d’adopció o
acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat.

b) La constituïda per una persona amb els seus fills o
menors en situació de guarda amb fins d’adopció o acolliment
familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, que hagi iniciat tràmit de separació o
divorci.

c) Les situacions derivades de compartir l’habitatge per
diferents unitats de convivència o persones soles fins a un
màxim de quatre unitats de convivència per habitatge durant un
temps mínim d’un any. En aquest supòsit, totes les unitats de
convivència integrants de l’habitatge poden acollir-se a la
presentació d’una sol·licitud de prestació conjunta; o bé pot
presentar-se una sol·licitud de prestació individual per part
d’alguna, algunes o de cada una d’aquestes unitats de
convivència.

5. Una mateixa persona no pot formar part de dues o més
unitats de convivència.

6. La unitat de convivència haurà d‘estar constituïda de forma
continuada durant, almenys, els sis mesos anteriors a la
presentació de la sol·licitud. Aquesta previsió no s’aplica al
supòsit d’unitats unipersonals.

Article 20
Requisits

1. Tenen dret a les prestacions de la renda social garantida, en
les condicions que disposa aquesta llei, les persones en les
quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, tal
com estableix l’article 17 d’aquesta llei.

b) Que tenguin una resolució denegatòria, expressa o
presumpta, de l’ingrés mínim vital, excepte en els casos en què
no ho puguin sol·licitar per no complir els requisits d’accés
exigibles d’acord amb la normativa vigent reguladora de
l’esmentat ingrés mínim vital.

c) Que, en el cas de tenir dret, el sol·licitant o qualsevol de
les persones integrants de la unitat de convivència hagi
sol·licitat els subsidis i/o les prestacions per desocupació o
altres prestacions o pensions públiques, i tengui resolució
expressa o presumpta.

d) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis
de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.
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e) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un
mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de
la sol·licitud. Aquest requisit no s’exigirà en els casos següents:

i. Les persones menors d’edat incorporades a una unitat de
convivència per motius de naixement, adopció, guarda amb
fins d’adopció  o acolliment familiar permanent.
ii. Les persones víctimes de tracta d’éssers humans o
explotació sexual. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant
resolució judicial o informe dels serveis socials.
iii. Les dones víctimes de violència masclista acreditada per
qualsevol dels mitjans establerts a l’article 78 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i a
l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere.
iv. Quan l'absència del territori de les Illes Balears estigui
motivada per causes laborals o professionals i sigui inferior
a quatre mesos. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar en el
moment de sol·licitar la prestació amb la documentació que
s'indiqui en el formulari de sol·licitud.
v. Les persones d’entre 18 i 22 anys expulsades de la seva
llar per raons d’orientació sexual. Aquesta condició
s’acreditarà mitjançant l’informe dels serveis d’atenció
integral LGTBI (SAI LGTBI) o de l’òrgan competent en
matèria d’igualtat.

f) Que la persona sol·licitant o qualsevol de les persones
integrants de la unitat familiar no hagi renunciat a una oferta de
treball adequada, segons la normativa laboral vigent, o hagi
causat baixa voluntària a la seva feina, ja sigui per compte
propi o aliè, en els tres mesos anteriors a la presentació de la
sol·licitud de la renda social garantida.

g) Que la persona sol·licitant o algun membre adult de la
unitat de convivència tingui deutes amb l’administració
autonòmica generats a partir d’un expedient sancionador dels
prevists en la secció tercera d’aquest capítol, i que suposi una
infracció molt greu.

h) Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la
renda social garantida o de l’ingrés mínim vital com a membre
d’una altra unitat de convivència.

2. Amb l‘objecte de poder atendre situacions excepcionals, que
no s’adeqüin a tots el requisits de l‘apartat anterior i que
presentin situació de necessitat, l‘òrgan instructor, previ
informe de la comissió tècnica, podrà emetre resolucions
favorables a la prestació.

Article 21
Consentiment de les persones destinatàries i acreditació de
requisits

1. Les persones que reuneixin els requisits i que vulguin
sol·licitar la renda social garantida han d’emplenar-ne l’imprès
de sol·licitud, en el qual ha de constar l’autorització expressa
a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat
per donar el seu consentiment a formar part de la unitat de
convivència.

2. El model de sol·licitud indicarà la documentació que cal
adjuntar per acreditar el compliment dels requisits de l’article
anterior.

3. La presentació de la sol·licitud implica el consentiment de
les persones destinatàries perquè l’òrgan instructor pugui
recaptar la informació necessària de caràcter econòmic, de la
Seguretat Social i tota aquella altra que tengui a veure amb el
requisits d’accés a la prestació, en els termes de l’article 9
d’aquesta llei i d’acord amb els articles 28 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i 6.1.e) i 9.2.h) del 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Article 22
Obligacions de les persones destinatàries

Les persones destinatàries de la renda social garantida tenen les
obligacions següents:

a) Destinar la quantia econòmica de la prestació de la renda
social a la finalitat per a la qual s’ha atorgat, d’acord amb
l’article 11 d’aquesta llei i els articles 142 i següents del Codi
Civil.

b) Administrar els recursos disponibles de manera
responsable, amb la finalitat d’evitar l’agreujament de la
situació econòmica o de la situació d’exclusió.

c) Comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els canvis substancials de situació personal o
patrimonial i, en concret, els canvis següents:

i. Canvis de domicili habitual de la unitat de convivència.
ii. Modificació del nombre dels membres de la unitat de
convivència.
iii. Obtenció d’ingressos per part de qualsevol membre de
la unitat de convivència.

d) Amb caràcter general, estar inscrites com a demandants
de feina, no rebutjar una oferta de treball adequada segons la
normativa laboral vigent, o no causar baixa voluntària i seguir
amb aprofitament un pla d’activació laboral, d’acord amb el
que estableixi el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Estan exemptes d’aquest requisit les persones que acreditin
trastorns de salut mental o presentin problemes d’addiccions.

e) Reintegrar l’import de les prestacions percebudes
indegudament.

f) Residir de forma efectiva i continuada a les Illes Balears
durant tot el període de percepció de la prestació. Computen
com a absències les sortides del territori de les Illes Balears que
superin un mes, en un període de dotze mesos. Quan les
absències estiguin motivades per causes laborals, professionals,
mèdiques o formatives no podran superar els quatre mesos. Les
absències s’han de comunicar de forma prèvia.

g) Assistir a les entrevistes a què siguin citades per l’òrgan
instructor a l’efecte de seguiment de la situació.

h) Atendre els requeriments i col·laborar amb les actuacions
de comprovació que dugui a terme l’administració.

i) Comunicar qualsevol alteració de les circumstàncies que
en motivaren la concessió.
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Secció 2a
Règim econòmic i tramitació

Article 23
Import de la renda social garantida

1. La renda social garantida és el nivell de renda mínim que el
Govern de les Illes Balears garanteix a qualsevol ciutadà que
reuneixi els requisits de l’article 20 anterior.

2. Les quanties de la renda social garantida, segons l’estructura
de les unitats de convivència és la següent:

Unitat de
convivència

2022
Import anual

2022
Import mensual

Un adult sol 5.899,60 491,63

Un adult i un
menor

8.967,39 747,28

Un adult i dos
menors

10.737,27 894,77

Un adult i tres
menors o més

12.507,15 1.042,26

Dos adults 7.669,48 639,12

Dos adults i un
menor

9.439,36 786,61

Dos adults i dos
menors

11.209,24 934,10

Dos adults i tres
menors o més

12.979,12 1.081,59

Tres adults 9.439,36 786,61

Tres adults i un
menor

11.209,24 934,10

Tres adults i dos
menors o més

12.979,12 1.081,59

Quatre adults 11.209,24 934,10

Quatre adults i un
menor

12.979,12 1.081,59

Altres 12.979,12 1.081,59

3. En els casos que correspongui una prestació inferior a 10
euros mensuals, es perdrà el dret a la renda social garantida.
 
4. Les quanties de la renda social garantida s’actualitzaran, com
a mínim, d’acord amb l’actualització de l’ingrés mínim vital.

5. Les quanties es poden incrementar, a proposta motivada de
la consellera o el conseller competent en matèria de serveis
socials, mitjançant acord del Consell de Govern.

Article 24
Capacitat econòmica

1. Per calcular la capacitat econòmica de la persona sol·licitant
sola o titular d’una unitat de convivència s’han de computar,
com a ingressos, els ingressos percebuts per tots els membres
de la unitat de convivència pels conceptes següents:

a) Les pensions de jubilació, discapacitat, viduïtat i
orfandat, com també les prestacions i els subsidis per
desocupació.

b) Els rendiments de treball remunerat.

c) Els rendiments econòmics que es derivin de l’explotació
dels béns mobles i immobles.

d) Qualsevol altre ingrés no previst expressament.

2. No es computen les prestacions finalistes com ara ajuts
d’urgència social o de concurrència, beques d’escoleta infantil
i de menjador, beques de formació per a persones adultes, ajuts
per fills al càrrec, ajuts per al lloguer, ajuts econòmics del
sistema d’atenció a la dependència, com tampoc els ajuts per
acolliments familiars ni les pensions d’aliments reconegudes
judicialment i percebudes efectivament.

3. Els ingressos dels membres de la unitat de convivència que
mantinguin una relació de parentiu de primer grau d’afinitat o
consanguinitat es computaran al 100%. En el cas dels membres
amb parentiu de segon grau d’afinitat o consanguinitat es
computaran al 50%.

Article 25
Durada de la prestació econòmica

La prestació s’ha de mantenir mentre subsisteixin les causes
que en motivaren la concessió, excepte que hi concorrin les
causes de suspensió o extinció establertes en aquesta llei.

Article 26
Òrgan competent en la gestió de la renda

La conselleria competent en matèria de serveis socials és
l’òrgan competent per concedir, modificar, renovar, suspendre
o extingir la prestació econòmica de la renda social garantida
de les Illes Balears.

Article 27
Inici del procediment i presentació de sol·licituds

El procediment administratiu per concedir la prestació
econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, per mitjà d’una
sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el model que
la conselleria competent en matèria de serveis socials posi a
disposició de les persones interessades en les seves oficines
d’informació i en la seu electrònica.

Article 28
Revisió i esmena de la sol·licitud

1. L’òrgan instructor ha de comprovar que, tant la sol·licitud
com la documentació adjunta, són completes i correctes. Així
mateix, quan sigui necessària l’ampliació de documentació per
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acreditar que es compleixen els requisits, es poden sol·licitar a
altres organismes les dades i els informes que calguin.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits necessaris o falta
documentació, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè,
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius.
 
Article 29
Comprovació dels requisits

1. Una vegada completada la sol·licitud, l’òrgan instructor ha
de comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article
20 d’aquesta llei, i ha d’elevar la proposta de resolució a la
consellera o al conseller.

2. No obstant l’anterior, si en la comprovació es constatés que
s’han produït variacions sobrevingudes respecte de la data de
sol·licitud que afectin el reconeixement del dret o la
determinació de l’import mensual, o que hi ha circumstàncies
no comunicades per la persona sol·licitant, amb anterioritat a
l’emissió de la proposta, s’hi posaran els fets de manifest, i es
concedirà un termini de 10 dies per formular-hi al·legacions.

3. Quan es comprovi que la persona sol·licitant compleix tots
els requisits, però manca informació d’alguna persona integrant
de la unitat de convivència a efectes d’establir l’import de la
prestació, s’ha d’aprovar la prestació corresponent al barem per
als membres dels quals es disposa de tota la informació. Una
vegada rebuda la informació restant, si s’escau, s’ha de dictar
resolució amb l’import total que correspon al conjunt de la
unitat. Aquesta nova resolució produirà efectes a partir de la
data que s’hi indiqui, sense que en cap cas no pugui tenir
efectes retroactius.
 
Article 30
Resolució del procediment
 
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud
en el registre de la conselleria competent en matèria de serveis
socials, la consellera o el conseller n’ha de dictar i notificar la
resolució. Transcorregut aquest termini, les sol·licituds s’han
d’entendre desestimades.

2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la
quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que
corresponguin a les persones destinatàries, especialment
l’obligació de comunicar qualsevol circumstància que pugui
afectar la vigència i l’import de la renda, i la data a partir de la
qual la prestació reportarà efectes econòmics. També ha de fer
constar que la quantia es pot modificar, prèvia audiència de la
persona interessada, com a conseqüència de les comprovacions
de l’administració.
 
Article 31
Pagament de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda social garantida ha de reportar
efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent a la
data de registre d’entrada de la sol·licitud, excepte el supòsit
previst a l’article 29.3 anterior.

2. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.

3. En el cas d’expedients de renda social garantida iniciats amb
una desestimació presumpta o expressa, total o parcial, de
l’ingrés mínim vital, la data d’efectes econòmics és a partir del
primer dia del mes següent a la data del registre d’entrada de la
sol·licitud de l’ingrés mínim vital, sempre que es comprovi que
es reunien els requisits de la renda social garantida en aquell
moment.

Article 32
Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol
moment, el manteniment dels requisits que motivaren la
concessió de la prestació, així com la quantia, d‘acord amb el
pla anual de revisions i, com a mínim, anualment.

2. L’òrgan instructor, per fer el seguiment del compliment de
la situació de les persones destinatàries, ha d’aprovar un pla
anual de revisions dels expedients.

3. A aquests efectes, es pot requerir la compareixença personal
a les persones beneficiàries titulars, així com requerir la
documentació que acrediti el compliment dels requisits
establerts per percebre la renda social garantida.

4. La comprovació d’ofici, que serà anual, suposarà obligació
de reintegrament quan els ingressos anuals de la unitat de
convivència superin el 150% de la prestació corresponent a la
unitat de convivència.

Article 33
Modificació de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica concedida inicialment pot
experimentar modificacions com a conseqüència dels canvis
esdevinguts a la unitat de convivència, que poden ser tant de
caràcter personal com econòmic. Quan s’hagi detectat, per
comunicació de la persona interessada o bé per revisió d’ofici,
que hi ha hagut algun canvi en la composició familiar o un
augment d’ingressos econòmics que redueixen la quantia de la
renda, la reducció s’ha d’aplicar des de 30 dies naturals
posteriors a la data en què s’ha produït el canvi, deduint-ne del
total la quantia cobrada en excés.

2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es
pot iniciar d’ofici o a instància de part. En el cas de
procediment iniciat d’ofici, quan derivi d’una comprovació de
l’administració s’ha de comunicar a la persona beneficiària
titular, qui hi podrà presentar al·legacions en el termini de 10
dies comptadors des del dia següent al de la notificació del
procediment de modificació.

3. Quan la modificació derivi de la incorporació de qualssevol
de les persones destinatàries a un lloc de treball, els ingressos
que se’n derivin, a l’efecte de l’article 24 anterior, s’han de
computar en un 50% per al càlcul de l’import de la prestació,
per un període màxim de 6 mesos, comptadors des de la data de
la resolució que acordi aquesta modificació. Una vegada
transcorregut aquest període, si continua l’activitat laboral, els
ingressos s’han de descomptar íntegrament.
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Article 34
Suspensió de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica es pot suspendre sense efectes sobre
el dret a percebre-la per qualsevol de les causes següents:

a) Quan a causa dels ingressos de la unitat de convivència
es puguin generar pagaments indeguts.

b) Quan en la tramitació de les revisions es facin les
comprovacions del compliment d’obligacions o de
manteniment de requisits i es disposi de manca d’informació.

c) Quan s’estigui instruint un procediment sancionador, a
proposta de l’òrgan instructor.

d) Mentre es tramiti l’extinció de la prestació.

e) Quan les persones destinatàries no atenguin els
requeriments o no col·laborin amb les actuacions de
comprovació que du a terme l’administració.

f) Com a sanció per infracció lleu de les definides a l’article
38 d’aquesta llei.

g) Les que es prevegin reglamentàriament.

2. Els efectes de la suspensió s’han de determinar en la
resolució que l’acordi. En el cas de sanció per infracció lleu,
s’ha de citar i recalcular la prestació, si escau.

3. La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la
suspensió de la prestació econòmica ha de donar lloc, a
instància de l’òrgan instructor, a la represa dels efectes
econòmics de la prestació que tenia concedida la persona titular
abans que se’n resolgués la suspensió.
 
Article 35
Extinció de la renda social

1. La prestació de la renda social s’extingeix per qualsevol de
les causes següents:

a) Per la modificació substancial de les condicions tingudes
en compte per concedir la prestació.

b) Per la pèrdua d’algun dels requisits exigits a la persona
titular per al reconeixement, prevists a l’article 20 d’aquesta
llei.

c) Com a sanció per infracció greu o molt greu de les
definides als articles 39 i 40 d’aquesta llei.

d) Per traslladar la residència fora de les Illes Balears, sense
perjudici de la previsió de l’article 22.f) d’aquesta llei.

e) Per l’actuació fraudulenta o el falsejament de dades
encaminades a l’obtenció, la conservació o l’augment de la
renda social garantida.

f) Per la mort del titular en els casos d’unitats de
convivència unipersonals.

g) Per la renúncia de la persona titular.

h) Per dur més de tres mesos en suspensió sense que l’òrgan
competent n’hagi rebut informació.

i) Per les que es prevegin reglamentàriament.

2. La conselleria competent en matèria de serveis socials pot
actuar d’ofici quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes
circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de 10 dies hàbils
per fer-ne les al·legacions o aportar la documentació que estimi
convenients.

Article 36
Canvi de titularitat

1. El canvi de titular es podrà sol·licitar sempre que es
produeixi alguna de les situacions següents:

a) Per la mort o el trasllat de residència fora de les Illes
Balears de la persona beneficiària titular. En aquest cas, la
persona de major edat, sempre que hagi complert la majoria
d’edat, o qui n’exerceixi la tutela o la guarda i custòdia, quan
formi part del nucli familiar, pot subrogar-se en la posició de la
persona titular de la prestació, sempre que es continuï complint
la resta de requisits per ser-ne beneficiària.

b) Quan la persona beneficiària titular sigui internada en un
centre penitenciari o de justícia juvenil se substituirà el titular
de la prestació per un altre membre de la unitat de convivència.

c) Per acord del titular i de la persona major d’edat membre
de la unitat de convivència que opti a ser titular.

2. La conselleria competent en matèria de serveis socials pot
actuar d’ofici quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes
circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona
beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de 10 dies hàbils
per fer-ne les al·legacions o aportar la documentació que estimi
convenients.

Article 37
La Comissió tècnica de la renda social garantida

1. Es crea la Comissió tècnica de la renda social garantida,
adscrita a la conselleria competent en matèria de serveis
socials, amb les funcions següents:

a) Valorar periòdicament la implantació de la prestació.

b) Resoldre dubtes i al·legacions que puguin presentar les
persones interessades.

c) Resoldre dubtes prèvia sol·licitud de l’òrgan que tramita
la renda.

d) Proposar modificacions en la reglamentació de la renda.

e) Elevar els informes de valoració i les propostes de
modificació a la consellera o al conseller competent en matèria
de serveis socials i als òrgans de coordinació i participació
autonòmics del sistema de serveis socials.
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f) Estudiar i elevar proposta de resolució dels casos
presentats a consulta de la Comissió pels serveis socials
comunitaris o pel servei gestor de la renda social garantida.

2. Aquesta comissió ha d’estar formada, com a mínim per:

a) Sis funcionaris adscrits a la conselleria competent en
matèria de serveis socials, nomenats pel conseller o la
consellera amb indicació, d’entre aquests, de les persones que
n’han d’exercir la presidència i la secretaria.

b) Sis funcionaris dels serveis socials comunitaris:
- Un representant dels municipis de menys de 20.000
habitants a proposta de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).
- Un representant dels municipis de més de 20.000 habitants
de Mallorca per rotació, per ordre alfabètic.
- Un representant dels municipis de més de 20.000 habitants
de Menorca per rotació, per ordre alfabètic.
- Un representant dels municipis de més de 20.000 habitants
d’Eivissa per rotació, per ordre alfabètic.
- Un representant de l’Ajuntament de Palma.
- Un representant de l’Ajuntament de Formentera.

3. El règim de funcionament de la Comissió tècnica és
l’establert per la normativa general en matèria d’òrgans
col·legiats.

Secció 3a
Règim sancionador

Article 38
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) No informar del canvi de lloc de residència o de domicili
habitual de les persones destinatàries.

b) No assistir a les entrevistes a què siguin citades les
persones titulars per part de l’òrgan instructor a l’efecte de fer
el seguiment de la situació.

c) No atendre els requeriments ni col·laborar amb les
actuacions de comprovació que dugui a terme l’administració.

d) No comunicar les absències del territori de les Illes
Balears en els casos permesos.

Article 39
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Dues o més faltes lleus en un termini d’un any, comptat
des de la data de la resolució administrativa ferma sancionadora
de la primera falta lleu.

b) No comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els canvis substancials de situació personal o
patrimonial i, en concret, els següents:

• La reducció del nombre dels membres de la unitat de
convivència.

• L’obtenció d’ingressos per part de qualssevol dels
membres de la unitat de convivència.

c) No residir de forma efectiva i continuada a les Illes
Balears durant tot el període de percepció de la prestació, sense
perjudici de les absències permeses, degudament comunicades.

d) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
social quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una
percepció indeguda de la prestació econòmica en un import
igual o superior al 100% de la quantia màxima anual de la
renda social que pogués correspondre a una unitat de
convivència de les característiques de la persona infractora.

e) La utilització de la prestació per a finalitats diferents de
les establertes a l’article 11 d’aquesta llei.

Article 40
Infraccions molt greus

La reincidència en una falta greu amb resolució administrativa
ferma en el termini de tres anys es considera una infracció molt
greu.

Article 41
Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb la suspensió del dret
a percebre la renda social durant un mes.

2. Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta prestació
en un període de tres mesos. Si hi ha persones menors de 18
anys, es reduirà a un mes.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta prestació
en un període de sis mesos. Si hi ha persones menors de 18
anys, es reduirà a tres mesos.

Article 42
Òrgans competents en el procediment sancionador

1. La direcció general competent en renda social garantida és
l’òrgan competent per instruir els procediments sancionadors
de la renda social garantida.

2. L’òrgan competent per resoldre els procediments
sancionadors és la consellera o el conseller competent en
matèria de serveis socials.

Capítol II
Complement de renda social de les Illes Balears a les

pensions no contributives (PNC)

Article 43
Objecte

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives té per objecte adequar la pensió no
contributiva del Sistema de Seguretat Social al nivell de vida de
les Illes Balears. Aquest complement es dedicarà als perfils de
població que requereixen més protecció social.
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Article 44
Naturalesa

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives:

a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.

b) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen
els requisits que estableix aquesta llei i la seva concessió no
està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

c) Té caràcter complementari, respecte de les prestacions
econòmiques, les pensions de la Seguretat Social i qualsevol
renda que puguin correspondre a la persona titular o a
qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència,
fins a l’import que correspongui.

d) És intransferible, de manera que no es pot oferir en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,
no pot ser objecte de compensació o descompte —excepte per
al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament
d’acord amb aquesta llei— ni objecte de retenció o
embargament, excepte en els supòsits i amb els límits prevists
en la legislació general de l’Estat que hi sigui aplicable.

e) Té com un dels principals objectius la garantia d’uns
ingressos mínims per atendre les necessitats bàsiques.

Article 45
Persones destinatàries

A l’efecte d’aquesta llei, s’entén que són persones destinatàries
de la prestació els titulars de les pensions no contributives.

Article 46
Requisits

1. Per ser beneficiària d’aquesta prestació, la persona
sol·licitant ha de tenir reconeguda i activa la pensió. En
particular, el servei gestor d’aquesta prestació ha de comprovar
que el reconeixement d’aquest complement, d’acord amb la
normativa aplicable a les pensions no contributives, no afecti
l’import o el dret a rebre la pensió no contributiva.

2. Els requisits i la posada en funcionament d’altres prestacions
complementàries es farà d’acord amb l’establert a la disposició
addicional tercera d’aquesta llei.

Article 47
Import i càlcul de l’import de la prestació econòmica

El complement de renda social de les Illes Balears a les
pensions no contributives es calcula afegint un màxim del
24,91%, en funció dels ingressos declarats, a la quantia
resultant de la pensió.

Article 48
Òrgan competent per a la gestió

L’òrgan competent per a la gestió del complement de renda
social de les Illes Balears a les pensions no contributives és la
conselleria competent en matèria de serveis socials.

Article 49
Inici del procediment

El procediment de reconeixement del dret a aquesta prestació
es pot fer a instància de part o d’ofici, a partir de la
comprovació que la persona és titular de les pensions de la
Seguretat Social que donen dret al complement.

Article 50
Modificació, suspensió i extinció

La prestació es modifica, suspèn o extingeix en relació amb la
prestació o la pensió que genera el dret.

Capítol III
Renda d’emancipació per a joves que han estat sotmesos

a mesures administratives de tutela o guarda de protecció
de menors a les Illes Balears

Secció 1a
Disposicions generals

Article 51
Objecte

La renda d’emancipació per a joves que han estat sotmesos a
mesures administratives de tutela o guarda de protecció de
menors per administracions públiques de les Illes Balears i que
es troben en procés d’autonomia personal té per objecte
contribuir, temporalment i fins als 25 anys, que puguin viure
d’una manera autònoma i es puguin integrar gradualment en la
vida social i laboral, sempre que acreditin no disposar de
recursos econòmics suficients i visquin de forma autònoma.

Article 52  
Naturalesa

1. La renda és una prestació social de tipus econòmic que té
caràcter subsidiari d’altres prestacions del sistema públic de
prestacions socials.

2. Té caràcter temporal i permet atendre les despeses essencials
de persones que han estat tutelades o sota una mesura de guarda
per l’entitat pública de protecció competent de les Illes Balears.

Article 53
Règim de compatibilitat i incompatibilitat

1. La renda és compatible i complementària a les prestacions
socials de caràcter econòmic de concurrència competitiva i a
les d’urgències social, i també amb les ajudes i/o beques de
serveis socials, com els ajuts per a menors víctimes de
violència masclista.

2. Aquesta prestació és compatible amb altres prestacions
econòmiques de l’administració autonòmica, insular o local,
que tenguin com a finalitat la formació i la plena inserció de les
persones en el mercat laboral.

3. La renda és incompatible amb altres prestacions socials de
caràcter econòmic de dret subjectiu, com ara la renda social
garantida o l'ingrés mínim vital, que tengui reconegudes la
persona beneficiària o a les quals tengui dret.
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Secció 2a
Accés a la prestació

Article 54
Persones destinatàries

Tenen dret a ser beneficiàries d’aquesta renda les persones que
han estat sotmeses a tutela o guarda per l’entitat pública de
protecció de menors competent a les Illes Balears, que
compleixin els requisits que estableix l’article següent i que
segueixin amb aprofitament el seu projecte educatiu individual
(PEI), subscrit entre la conselleria competent en matèria de
serveis socials i la persona sol·licitant.

Article 55
Requisits de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries han de complir els requisits
següents:

a) Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 25.

b) Estar sota guarda o tutela administrativa de qualsevol de
les entitats públiques de protecció de menors de les Illes
Balears en el moment de complir 18 anys.

c) Haver estat, com a mínim i sense necessitat que siguin
consecutius, dotze mesos entre els 16 i els 18 anys sota una
mesura de guarda o tutela de qualsevol de les entitats públiques
de protecció de menors de les Illes Balears. Excepcionalment,
el període mínim de dotze mesos esmentat no és d’aplicació a
les persones menors d’edat sotmeses a una mesura
administrativa de protecció que retornen al seu àmbit familiar
quan aquest retorn resulta infructuós, així com a les persones
menors d’edat sotmeses per primera vegada a guarda o tutela
administrativa després d’haver complert 17 anys.

d) Acreditar que viu de manera autònoma. No hi pot haver
convivència amb els familiars que varen generar la mesura
administrativa. Tot i això, les persones beneficiàries poden
mantenir contacte amb aquests familiars, sempre que sigui
favorable per al seu procés d’emancipació.

e) Que tenguin resolució denegatòria, expressa o presumpta,
de l’ingrés mínim vital, excepte en els casos en què no ho
puguin sol·licitar per no complir els requisits d’accés exigibles
d’acord amb la normativa vigent reguladora de l’esmentat
ingrés mínim vital.

f) Tenir uns ingressos inferiors als de la renda social
garantida per a una persona adulta sola en el moment de la
sol·licitud de la prestació.

g) En el cas que la persona interessada no tengui una
activitat laboral remunerada i no cursi estudis d'educació
universitària, de formació professional o encaminats a obtenir
un lloc de treball, ha d’estar inscrita com a demandant de feina
al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Aquest
requisit serà exceptuat en els casos en què la situació
administrativa del sol·licitant no li permeti estar inscrit al
SOIB.

h) Tenir la residència a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

i) En els casos en què la persona demandant presenti
problemes d’addiccions, serà requisit presentar un informe
tècnic favorable relatiu a la percepció de la prestació en el
procés d’autonomia personal.

j) No estar complint una mesura o una pena privativa de
llibertat, tant si és de caràcter preventiu com si és en execució
d’una sentència ferma.

k) No tenir la seva capacitat d’obrar limitada quant al
maneig de diners per sentència judicial.

2. Si, com a conseqüència de coordinació estatal o de
col·laboració amb altres comunitats autònomes en matèria
d'atenció a la infància desprotegida, els menors resideixen i són
atesos a les Illes Balears tot conservant-ne la tutela la comunitat
autònoma de procedència, el conseller o la consellera
competent en matèria de serveis socials, mitjançant resolució,
pot deixar sense aplicació el requisit establert a la lletra c) de
l'apartat primer d’aquest article, acompanyant la resolució amb
la certificació de tutela de la comunitat autònoma de
procedència.

Article 56
Valoració de la situació de necessitat
 
1. La situació de necessitat s’ha de valorar tenint en compte els
ingressos econòmics.

2. S’ha de determinar si la persona beneficiària té fills o
germans a càrrec que li comportin una major necessitat
econòmica. A tal efecte, la conselleria competent en matèria de
serveis socials, si escau, podrà sol·licitar informe sobre la
persona beneficiària a les administracions públiques.

3. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, s’entén,
amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics
quan els ingressos personals són inferiors a una vegada la renda
social garantida per a una persona adulta sola.

4. No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot
percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol
naturalesa si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades
de la necessitat del concurs d’una altra persona per dur a terme
els actes essencials de la vida, ni les prestacions socials de
caràcter econòmic, subvencions o beques, sense perjudici de la
previsió de l’article 53.3 d’aquesta llei.

Article 57
Obligacions de les persones beneficiàries

Els perceptors de la prestació tenen les obligacions següents:

a) Complir satisfactòriament el projecte educatiu individual
(PEI).

b) Si escau, comunicar a la conselleria competent en
matèria de serveis socials que s’ha produït alguna de les causes
de suspensió o extinció indicades en l’article 69 d’aquesta llei
i, si pertoca, reintegrar les quanties percebudes indegudament
a aquests efectes.

c) Destinar l’ajut a la finalitat per la qual es va concedir.
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d) Assistir a les entrevistes a què siguin citats.

e) Atendre els requeriments i col·laborar en les actuacions
de comprovació.

f) Comunicar qualsevol canvi de domicili o composició de
la unitat familiar.

Secció 3a
Règim econòmic i tramitació

Article 58
Quantia de la prestació

1. La quantia màxima de la prestació és equivalent a una renda
social garantida per a una persona adulta sola i la mínima és el
25% de la màxima.

2. Es pot percebre la quantia íntegra de la prestació mentre la
suma de la quantitat que suposa, més els ingressos procedents
de l’activitat laboral remunerada o de les prestacions
econòmiques complementàries, no iguali o superi el valor d’1,5
vegades la renda social garantida. En aquest supòsit, la quantia
de la prestació s’ha de reduir en la proporció necessària per no
superar aquest límit.

3. Excepcionalment, en els supòsits en què la situació familiar
o de convivència de la persona que ha estat sotmesa a mesura
de protecció de tutela o guarda suposi una càrrega econòmica,
la prestació s’incrementarà en la quantitat resultant en un 20%
per a la segona persona integrant del nucli familiar i en un 10%
per a les restants, fins a un màxim de quatre persones. En el
còmput de membres, les persones afectades per una
discapacitat del 33% o superior computen un 10% més, d’acord
amb els límits quantitatius prevists en els apartats anteriors.

Article 59
Durada de la prestació

1. La durada de la prestació és d’un màxim de 36 mesos, en
funció de l’edat de la persona interessada, del moment de
presentar la sol·licitud i del fet que es mantenguin les
condicions que en varen motivar la concessió. La prestació
finalitza el dia en què el sol·licitant compleix els 25 anys.

2. El subsidi d’atur que preveu la legislació de la Seguretat
Social per a les persones menors d’edat privades de llibertat es
computa dins dels 36 mesos.

Article 60
Inici del procediment i presentació de sol·licituds

1. El procediment administratiu per concedir la prestació
econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, mitjançant una
sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el model que
la conselleria competent en matèria de serveis socials posi a
disposició de les persones interessades en les seves oficines
d’informació i en la seu electrònica.

2. La renda es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir dels
18 anys i fins que se’n compleixin 25 o en el supòsit que
estableix l’apartat següent.

3. Pot presentar la sol·licitud la persona interessada o qui
n’exerceixi la tutela o la guarda, dos mesos abans de complir
18 anys.

4. Les sol·licituds de la prestació s’han de presentar a les seus
de la conselleria competent en matèria de serveis socials, en els
registres dels ens o els òrgans administratius o pels mitjans
telemàtics que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
publiques.

Article 61
Revisió i esmena de la sol·licitud

1. L’òrgan instructor ha de comprovar que tant la sol·licitud
com la documentació adjunta són completes i correctes.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits necessaris o falta
documentació, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè,
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius. De no presentar-los en el termini
establert, es dictarà resolució per donar la sol·licitud per
desistida.
 
Article 62
Comprovació dels requisits

Una vegada completada la sol·licitud, l’òrgan instructor ha de
comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article 55
d’aquesta llei, i ha d’elevar la proposta de resolució a la
consellera o al conseller competent.
 
Article 63
Resolució del procediment
 
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud
en el registre de la conselleria competent en matèria de serveis
socials, la consellera o el conseller ha de dictar i notificar la
resolució. Transcorregut aquest termini, les sol·licituds s’han
d’entendre desestimades.

2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la
quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que
corresponguin a les persones destinatàries i la data a partir de
la qual la prestació reportarà efectes econòmics.
 
Article 64
Pagament de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda d’emancipació reporta efectes
econòmics a partir del primer dia del mes següent a la data de
registre d’entrada de la sol·licitud. O en el cas d’haver
presentat la sol·licitud dos mesos abans de complir 18 anys,
tendrà efectes econòmics des del dia primer del mes següent en
què es compleixi la majoria d’edat.

2. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.

3. La prestació s’ha d’abonar d’acord amb l’article 7 d’aquesta
llei.
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Article 65
Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol
moment, el manteniment dels requisits que motivaren la
concessió de la prestació, com també la quantia.

2. A aquests efectes, es pot requerir la compareixença personal
a les persones beneficiàries titulars, així com requerir la
documentació que acrediti el compliment dels requisits
establerts per percebre la renda d’emancipació.

Article 66
Modificació de la prestació econòmica

1. El procediment de modificació de la prestació econòmica es
pot iniciar d’ofici o a instància de part.

2. El procediment iniciat d’ofici, quan derivi d’una
comprovació per la mateixa administració, s’ha de comunicar
a la persona beneficiària titular, qui disposa d’un termini de 10
dies per fer-hi les al·legacions o aportar la documentació que
estimi convenients.

Article 67
Gestió de les prestacions

La gestió de la renda mensual correspon a la conselleria
competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes
Balears.

Article 68
Suspensió o extinció de la renda

1. El procediment de suspensió o d’extinció es pot iniciar a
instància de la persona interessada o d’ofici per acord de
l’òrgan competent.

2. La suspensió de la prestació té una durada màxima de tres
mesos. Durant aquest període, es pot reiniciar la prestació quan
deixi d’existir la causa que n’ha motivat la suspensió.

3. Si s’exhaureix el període de suspensió i no s’ha solucionat la
causa, la prestació s’extingeix automàticament.

Article 69
Causes de suspensió i extinció de la renda

1. Són causes de suspensió de la prestació:

a) Deixar de residir a les Illes Balears.

b) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una
retribució igual o superior a 1,5 vegades la renda social
garantida per un adult sol.

c) Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments de
l’administració competent.

d) Incomplir el projecte educatiu individual (PEI) o no
seguir-ne les pautes per un període inferior a tres mesos.

e) Dur a terme la tramitació d’un expedient d’extinció.

2. Són causes d’extinció de la renda:

a) Produir-se la mort de la persona beneficiària.

b) Complir 25 anys o haver gaudit de la prestació durant 36
mesos.

c) Deixar de viure de manera autònoma per retorn al nucli
familiar que va generar la mesura administrativa.

d) Mantenir qualsevol de les causes que motiven la
suspensió durant un període de tres mesos.

e) Deixar de residir a les Illes Balears, una vegada suspesa
la prestació, durant un període mínim de tres mesos.

f) Obtenir una resolució de concessió de l’ingrés mínim
vital.

g) Falsejar la informació aportada a l’administració en
l’acreditació dels requisits.

h) Incomplir el PEI acordat o no seguir-ne les pautes durant
un període superior a tres mesos, previ informe tècnic.

i) Produir-se la millora de la situació econòmica de la
persona beneficiària per l’obtenció d’altres ingressos que
impliquin la desaparició de la situació de necessitat.

j) Renunciar voluntàriament a una oferta de treball
adequada o a la reducció horària si no és per motiu d’estudis.

k) Complir una mesura o pena privativa de llibertat, tant si
és de caràcter preventiu com si és en execució d’una sentència
ferma.

Secció 4a
Projecte educatiu individual

Article 70
Projecte educatiu individual (PEI)

1. El projecte educatiu individual és el document que recull els
compromisos d’itinerari cap a l’autonomia personal que ha de
dur a terme el jove i els suports tècnics que ha de rebre.

2. El PEI ha d’estar pactat i signat pel tècnic de la conselleria
competent en matèria de serveis socials i pel jove a qui
s’aplica.

3. El PEI sempre pot modificar-se, de forma consensuada, a
instància del jove o de la persona tècnica encarregada del
seguiment. El PEI es pot modificar tantes vegades com les parts
trobin adient.

Article 71
Seguiment dels projectes educatius individuals

1. La conselleria competent en matèria de serveis socials
assignarà a cada persona beneficiària una persona tècnica de
referència per a la gestió i el seguiment del PEI.
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2. El personal tècnic de la conselleria ha de comprovar
periòdicament el manteniment dels requisits necessaris per
poder rebre la prestació.

3. Igualment, ha d’obtenir la informació d’altres serveis tècnics
i administratius per poder fer el seguiment del PEI.

Secció 5a
Règim sancionador

Article 72
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions de les persones titulars de la prestació econòmica de
la renda d’emancipació tipificades com a tals en aquesta llei,
que poden ser especificades en els reglaments que la
despleguin. Les infraccions no poden ser objecte de sanció
sense que, prèviament, se n’instrueixi el procediment oportú.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 73
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) No informar del canvi de lloc de residència a les Illes
Balears.

b) No informar de les absències de les Illes Balears.
Computen com a absències les sortides del territori que superin
un mes, en un període de dotze mesos, les quals s’han de
comunicar prèviament.

c) No assistir a tres de les entrevistes a què siguin citades
les persones titulars per part dels serveis tècnics a l’efecte del
seguiment de la prestació.

d) No atendre els requeriments i col·laborar amb les
actuacions de comprovació que dugui a terme l’administració.

e) Incomplir el PEI.

Article 74
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Dues o més faltes lleus en un termini d’un any.

b) No comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l’òrgan
instructor, els següents canvis substancials de situació personal
o patrimonial:

i. Modificació del nombre dels membres de la unitat de
convivència.
ii. Contracte laboral superior a 30 dies de jornada completa.
iii. Obtenir ingressos superiors al 150% de la renda
d’emancipació.
iv. No residir de forma efectiva i continuada a les Illes
Balears durant tres mesos.

c) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda
d’emancipació, tot i saber que no es compleixen els requisits
per tenir-la.

d) La utilització de la prestació per a finalitats diferents de
les establertes en aquesta llei.

Article 75
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La reincidència en una falta greu.

b) Tres resolucions d’extinció per incompliment del PEI,
durant un període màxim de 4 anys.

Article 76
Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb l’extinció  de la
prestació i amb la prohibició d’accedir-hi en un període de 2
mesos.

2. Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació i la prohibició d’accedir-hi en un període de 4 mesos.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció de la
prestació i la prohibició d’accedir-hi en un període de 12
mesos.

TÍTOL III
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE DRET DE

CONCURRÈNCIA

Article 77
Concurrència pública

La creació de prestacions socials de caràcter econòmic
proveïdes amb crèdits pressupostaris limitats a les quantitats
consignades en el pressupost corresponent, s’ha de tramitar en
un procediment de concurrència pública, tenint en compte
criteris de prelació de l’estat de necessitat.

Article 78
Convocatòria de les prestacions

1. Els procediments per a l’atorgament de les prestacions
econòmiques de dret de concurrència s’han d’efectuar
mitjançant una convocatòria pública aprovada per acord o
resolució de l’òrgan competent de l’administració pública
impulsora.

2. La convocatòria ha d’incloure, com a mínim:

a) La prestació i les condicions per accedir a la prestació.

b) L’estat de necessitat requerit i la manera d’acreditar-lo.

c) Els criteris de valoració i prelació de la situació de
necessitat.

d) La data dels efectes i la durada de la prestació.
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e) Les persones beneficiàries.

f) Les persones que poden presentar les sol·licituds i el lloc
i la forma de presentació.

g) Els terminis de presentació de sol·licituds i de resolució
i notificació dels procediments. L’òrgan competent per resoldre
i els recursos procedents.

h) Les causes especifiques de suspensió i d’extinció de la
prestació, si escau.

i) La cancel·lació de les dades de caràcter personal
facilitades, en el moment en què la resolució de la convocatòria
adquireixi fermesa en la via administrativa i, si escau, en la via
judicial.

j) Els crèdits màxims habilitats per atendre les prestacions.

k) La incompatibilitat amb altres prestacions, si escau.

l) El règim fiscal aplicable.

3. Les sol·licituds que compleixin les condicions exigides per
la convocatòria, un cop valorades, s’han d’ordenar segons la
situació de necessitat. Les prestacions s’atorguen per resolució
de l’òrgan competent d’acord amb aquest ordre de prelació fins
que s’exhaureixi el crèdit pressupostari disponible.

Article 79
Durada de les prestacions

1. Les prestacions atorgades amb caràcter de dret de
concurrència tenen la durada prevista en la convocatòria o en
la resolució de concessió.

2. Les prestacions es poden prorrogar en un termini equivalent
a la durada prevista a la convocatòria sempre que es
mantenguin els requisits que n’han motivat la concessió i no es
produeixi una causa d’extinció o suspensió.

Article 80
Crèdits pressupostaris i pròrrogues

1. La convocatòria per iniciar els procediments de prestacions
de dret de concurrència ha de preveure el crèdit total que s’hi
destina.

2. Sens perjudici del crèdit anterior, al pressupost de
l’administració pública impulsora s’han de fer les previsions
necessàries per atendre les despeses derivades de les possibles
pròrrogues. Aquests crèdits no es poden incloure en els crèdits
destinats a les convocatòries.

Article 81
Publicitat

Sens perjudici de la publicitat preceptiva, les administracions
públiques han de donar la màxima difusió a les convocatòries
per concedir prestacions socials de caràcter econòmic. Així
mateix, el departament competent ha de donar publicitat als
crèdits consignats en el pressupost destinats a finançar les
prestacions de dret de concurrència atorgades en exercicis
anteriors.

TÍTOL IV
PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA

SOCIAL

Secció 1a
Consideracions comunes

Article 82
Concepte, naturalesa i tipus d’ajuts d’urgència social

1. Els ajuts d’urgència social són prestacions socials de caràcter
econòmic del sistema públic de serveis socials acotades per
concepte i temporalment. Tenen per finalitat resoldre situacions
que requereixen resposta ràpida en el suport econòmic que
afectin persones o unitats de convivència que, per situacions
sobrevingudes, despeses  imprevistes, dèficit temporal
d’ingressos econòmics o emergències naturals o socials, donin
lloc a una situació de necessitat d’accés a recursos de primera
necessitat.

2. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la
finalitat d’atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i
bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit i
l’allotjament.

3. La immediatesa de la resposta és la principal característica
d’aquestes prestacions a diferència de les de dret subjectiu o
concurrència.

4. Els tipus de prestacions d’urgència social són:

a)  Bàsiques.

b)  D’intervenció social immediata.

5. L’Administració de la comunitat autònoma proporcionarà
suport i recursos als consells insulars, les mancomunitats i els
ajuntaments en el marc del pla de finançament que s’acordi en
Conferència Sectorial de Serveis Socials per tal de contribuir
a l’equitat i la qualitat de les prestacions d’urgència social.

Article 83
Objecte de la prestació

La finalitat dels ajuts d’urgència social és la cobertura de les
necessitats socials bàsiques que permeten la subsistència de les
unitats de convivència i, prioritàriament, de les definides en els
supòsits següents:

a) Impossibilitat transitòria de continuar en l’ús i el gaudi de
l’habitatge habitual. 

b) Manca de mitjans econòmics per conservar les
condicions d’habitabilitat, incloses, entre d’altres, les despeses
d’adquisició d’equipament bàsic de l’habitatge habitual.

c) Alimentació.

d) Cures personals essencials, vestit i higiene.

e) Allotjament temporal.

f) Transport en casos que garanteixin processos d’inserció
laboral o formativa.
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g) Despeses de medicació i altres cures sanitàries
diagnosticades per personal facultatiu sanitari del sistema
públic de salut, quan no s’hagin pogut cobrir per cap altre
sistema de protecció social.

h) Situacions d’emergència que posin en perill la
convivència en la unitat familiar, de risc d’exclusió social de la
unitat de convivència o d’algun dels membres, que no estiguin
previstes en aquest article ni per altres prestacions del sistema
públic de serveis socials.

i) Altres conceptes degudament justificats pel treballador
social que tramita l’ajut econòmic.

Article 84
Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les prestacions estan subjectes a
les obligacions següents:

a) Destinar l’import de l’ajut a la finalitat per a la qual s’ha
atorgat.

b) Reintegrar l’import de les quanties percebudes
indegudament.

c) Facilitar la tasca a les persones designades per verificar
la seva situació econòmica i familiar, proporcionant-los tota la
informació precisa.

Secció 2a
Ajudes bàsiques

Article 85
Definició

L’ajuda bàsica és la modalitat de prestació econòmica
d’urgència social que té per objecte atendre les despeses
imprevistes o derivades del dèficit temporal d’ingressos de la
unitat familiar que provoca un estat de mancança en l’accés a
les necessitats socials bàsiques.

Article 86
Accés a les ajudes bàsiques

Els serveis socials comunitaris són la porta d’accés per poder
realitzar la demanda.

Article 87
Finançament

1. El finançament de les ajudes bàsiques és de l’administració
local responsable dels serveis socials comunitaris.

2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
cofinançaran aquestes ajudes, mitjançant el finançament dels
serveis socials comunitaris.

Article 88
Persones beneficiàries i requisits

Poden ser persones beneficiàries de les ajudes bàsiques les
persones que constitueixin una unitat de convivència
independent, que siguin ateses pels serveis socials comunitaris

bàsics de qualsevol municipi de les Illes Balears amb residència
efectiva i que complexin els requisits següents:

a) Haver presentat la sol·licitud de la prestació als
serveis socials comunitaris on ha de realitzar la demanda d’ajut.

b) Col·laborar amb els tècnics dels serveis socials
comunitaris bàsics, aportant tota la informació necessària,
facilitant l’accés al domicili i cercant solucions conjuntes a la
situació de necessitat.

c) Estar en situació de necessitat social provocada  per
una situació de dèficit d’ingressos econòmics. Aquesta situació
ha de ser valorada per un treballador social dels serveis socials
comunitaris bàsics.

Article 89
Reserva pressupostària

1. Les ajudes bàsiques seran tramitades pels serveis socials
comunitaris a càrrec dels pressuposts municipals de serveis
socials.

2. Els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en
matèria de serveis socials comunitaris, han d’incloure en els
pressuposts de despeses una partida anual per poder atendre
adequadament les ajudes bàsiques dels seus veïns.

3. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
habilitaran en els pressupostos anuals una reserva de crèdit
destinada a cofinançar amb els ajuntaments aquestes ajudes
bàsiques.

Article 90
Tramitació

L’accés a les ajudes bàsiques es realitza mitjançant aquest
procediment:

a) Demanda d’ajut econòmic als serveis socials comunitaris
bàsics.

b) Investigació i contrastació de la situació de necessitat,
compliment de requisits i tramitació de prestacions a què es
pugui tenir dret -ingrés mínim vital, renda  social garantida,
pensió no contributiva i d’altres. El treballador social acredita
la situació de necessitat d’ajut urgent.

c) Contracte assistencial de prestació econòmica, si escau.

d) Tramitació de la prestació econòmica, si escau.

e) Comprovació que la prestació s’ha destinat a la finalitat
que la motiva.

Article 91
Temporalitat

Les ajudes bàsiques estan acotades temporalment per la seva
naturalesa.
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Article 92
Pagament

1. D’acord amb el que regula l’article 7 d’aquesta llei, el
pagament d’ajudes bàsiques s’efectua mitjançant transferència
bancària al compte corrent facilitat per la persona titular o
mitjançant mecanismes alternatius -targeta bancària o d’altres-
amb el compromís de destinar-ne l’import al pagament dels
conceptes que en motivaren la sol·licitud.

2. El pagament efectiu de les ajudes bàsiques ha de tenir
caràcter prioritari en l’execució de despeses de l’administració
gestora i no es pot dilatar en el temps.

Secció 3a
Ajudes d’intervenció social immediata

Article 93
Situacions d’intervenció social immediata

1. Es defineix com a situació d’intervenció social immediata
aquella en la qual es troben famílies amb necessitats socials
provocades per causes climàtiques, catàstrofes naturals,
incendis, inseguretat en l’edificació de la llar i altres situacions
similars.

2. La declaració i l’acotació de situació d’intervenció social
immediata la realitza el Consell de Govern de les Illes Balears
a proposta de la conselleria competent en matèria de serveis
socials.

3. La declaració d’un territori en situació d’intervenció social
immediata obliga els serveis socials comunitaris del municipi
o municipis afectats a treballar en l’aplicació d’aquests tipus
d’ajuts sota la coordinació de la conselleria competent en
matèria de serveis socials.

Article 94
Règim de les ajudes d’intervenció social immediata

1. El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’aprovar, amb
la declaració de situació d’intervenció social immediata, un
procediment per acotar la prestació a cada una de les persones
i/o unitats de convivència afectades.

2. El tractament ha de ser per a tota la ciutadania afectada per
la situació d’intervenció social immediata i sense tenir en
compte la situació econòmica anterior a la situació
d’intervenció social immediata ni com a criteri d’accés ni de
valoració de la quantia d’ajuda econòmica.

3. La regulació específica per a cada una de les situacions
d’intervenció social immediata que es puguin declarar s’ha
d’aprovar pel Consell de Govern.

4. El finançament d’aquests ajuts va a càrrec dels pressuposts
de serveis socials del Govern de les Illes Balears, sense
perjudici que hi puguin participar altres administracions
públiques.

5.  La selecció de les persones beneficiàries, el procediment
d’accés a la prestació i els requeriments documentals s’han de

definir a cada un dels acords del Consell de Govern en què es
declari la situació d’intervenció social immediata.

TÍTOL V
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SUPORT

FAMILIAR I ALS PROCESSOS D’INSERCIÓ SOCIAL

Article 95
Definició i objecte

1. Són ajudes destinades a facilitar processos de canvi i
millores en la situació social en què es troba la persona o la
família perceptora.

2. Tenen per objecte atendre necessitats vinculades al
manteniment de les unitats familiars i als processos individuals
d’inserció i socialització d'algun membre de la unitat familiar.

Article 96
Administració impulsora

1. Qualssevol de les administracions públiques de les Illes
Balears poden impulsar aquest tipus de prestació social de
caràcter econòmic.

2. L’administració impulsora d’aquest tipus de prestació ha
d’aprovar una resolució amb les condicions per les quals es
regiran les prestacions econòmiques, com a mínim, definint la
tramitació de la prestació, l’òrgan instructor, la dotació
econòmica i la partida pressupostària, la població a què va
adreçada, les condicions d’accés, la quantia de la prestació
individual i/o familiar, a més de les obligacions dels
beneficiaris, especialment la de reintegrar l’import de la
prestació en cas d’incompliment.

Article 97
Accés a la prestació

1.  L’accés a la prestació s’ha de definir tenint en compte la
limitació temporal d’atorgament, el territori a què va adreçat,
la tipologia de situació a la qual vol atendre, l’edat i el gènere
de les persones beneficiàries, així com les condicions que han
d'acceptar els demandants per poder-ne ser beneficiaris.

2.  L’accés serà a través de la xarxa pública de serveis socials.

3.  El finançament anirà a càrrec dels pressuposts de
l’administració impulsora.

4.  En pot ser beneficiària qualsevol persona amb expedient
obert als serveis socials comunitaris.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Fitxer de prestacions socials de caràcter econòmic

Es crea el fitxer únic de dades personals de totes les prestacions
socials de caràcter econòmic a les Illes Balears amb l’estructura
d’informació detallada en l’annex d’aquesta llei.
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Disposició addicional segona
Ampliació de referències a l’ingrés mínim vital

Totes les referències a la prioritat de suport, accés, beca,
descomptes així com qualsevol ajuda prevista per als
perceptors de la renda social garantida de la Llei 9/2019, de 19
de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència
de les Illes Balears, s’amplien als perceptors de l’ingrés mínim
vital.

Disposició addicional tercera
Comissió interdepartamental d’estudi dels complements de
rendes diferents a les pensions no contributives

Es crea la Comissió interdepartamental per estudiar l’evolució
del nivell de cobertura de l’ingrés mínim vital a les Illes
Balears, la plausibilitat i el cost econòmic d’implantar la
complementarietat de l’ingrés mínim vital entre la població de
les Illes Balears tenint present la lluita contra la pobresa, i per
valorar l’actualització de les quanties de les prestacions
econòmiques atenent el cost de la vida de les Illes Balears.

La Comissió haurà d’emetre un informe que reculli l’anàlisi i
l’estudi realitzats, amb l’objectiu d’elevar propostes per a
l’actualització de les seves quanties.

La Comissió es regula mitjançant resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports i en formen part el vicepresident del
Govern de les Illes Balears, el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
i la consellera d’Afers Socials i Esports.

Disposició addicional quarta
Comissió d’avaluació de prestacions de la renda social
garantida

1. Es crea la Comissió d’avaluació de prestacions socials de
caràcter econòmic configurades com a dret subjectiu d’aquesta
llei, adscrita a la conselleria competent en matèria de serveis
socials, amb les funcions següents:

a) Abans de l’adopció de les resolucions o de les
modificacions normatives corresponents pels òrgans
competents, analitzar les implicacions pressupostàries dels
informes i les propostes que emeti la Comissió tècnica prevista
a l’article 37 d’aquesta llei que puguin afectar les prestacions
socials autonòmiques de caràcter econòmic configurades com
a dret subjectiu en aquesta llei.

b) Contribuir a la planificació estratègica de les polítiques
públiques de  garantia de renda, basades en anàlisis tècniques
i avaluacions quantitatives i qualitatives independents de
resultat i impacte.

2. Aquesta comissió es constitueix per resolució de la
consellera d’Afers Socials i Esports i ha d’estar formada, com
a mínim, per:

a) La persona titular de la Direcció General de Planificació
de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

b) La persona titular de la Direcció General de Serveis
Socials de la conselleria competent en matèria de serveis
socials.

c) La persona titular de la Secretaria General de la
conselleria competent en matèria de serveis socials.

d) La persona titular de la Direcció General de Pressuposts
de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

e) La persona titular de la Direcció General d’Economia de
la conselleria  competent en matèria d’economia i ocupació.

f) Altres persones, a proposta de la conselleria competent en
matèria de serveis socials.

3. Amb periodicitat anual, la Comissió d’avaluació encomanarà
a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) o
a qualsevol altre òrgan d’avaluació expert independent,
l’emissió d’informes d’avaluació de les prestacions socials
autonòmiques de caràcter econòmic configurades com a dret
subjectiu en aquesta llei.

4. El primer informe, referit a l’exercici 2020, se centrarà en
l’avaluació dels processos d’implementació d’aquesta norma,
la proposició de metodologies d’avaluació, seguiment i
monitorització i dels efectes de l’entrada en vigor del Reial
Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, que estableix l’ingrés
mínim vital. Els informes posteriors avaluaran els resultats
obtinguts respecte dels objectius plantejats i l’impacte social i
econòmic de les prestacions socials implementades.

5. Els informes de la Comissió s’han d’emetre dins el termini
dels setze mesos posteriors a l’exercici objecte d’avaluació i
s’han de posar en coneixement del Consell de Govern en un
termini no superior als tres mesos posteriors a la seva emissió.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria única
Transició a les noves prestacions

1. Els perceptors actuals de la renda social garantida percebran
la nova renda social garantida d’aquesta llei, sense perjudici
que es comprovi d’ofici el compliment de les noves obligacions
i que les persones beneficiàries presentin el consentiment de
l’article 32.2 Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual
s’estableix l’ingrés mínim vital.

2. Als perceptors actuals de la renda social garantida regulada
en la Llei 5/2016, de 13 d’abril, se’ls reconeixerà d’ofici la
renda social garantida regulada en aquesta llei, sense perjudici
que es comprovi d’ofici el compliment de les noves
obligacions.

3. Els perceptors actuals del complement de la pensió no
contributiva regulada en el Decret Llei 10/2020, de 12 juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es
mantindran com a perceptors de la modalitat de complement de
pensió no contributiva recollida en aquesta llei.

4. Els perceptors actuals de la renda per a persones en procés
d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures
administratives de protecció de menors regulada en el Decret
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Llei 10/2020, de 12 juny, ja esmentat continuaran rebent la
prestació fins que es dicti nova resolució en els termes
d’aquesta llei, sense necessitat que hagin de presentar una nova
sol·licitud.

5. En els procediments de reconeixement del dret a les
prestacions regulades en la llei present iniciats amb anterioritat
a la seva entrada en vigor en els quals no s’hagi dictat
resolució, són d’aplicació les normes de tramitació, valoració
i resolució contingudes a la regulació establerta al Decret llei
10/2020, de 12 de juny, ja esmentat.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a aquesta
llei  que la contradiguin o s’hi oposin i, en particular, el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret Llei 7/2022, d’11 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears

L’article 22.2 de la Llei  4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, queda modificat de la manera
següent:

“2. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb
caràcter de dret subjectiu, dret de concurrència, urgència
social i de suport familiar i de suport als processos
d’inserció social.”

Disposició final segona
Modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies

L’article 10 de la Llei  8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, queda modificat de la manera següent:

“Article 10
Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

En el marc d’aquesta llei, s’entén per famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica especial les famílies beneficiàries
de la renda social garantida, de l’ingrés mínim vital o de les
rendes mínimes d’inserció, o les que tenen el subsidi de
desocupació com a únic ingrés.”

Disposició final tercera
Modificació del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els
criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves
en procés d’emancipació, i de regulació de la renda
d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a
mesures de justícia juvenil

L’article 22.2 del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els
criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en

procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia
personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de
justícia juvenil, queda modificat de la manera següent:

“2. Els períodes de dret a la percepció de la prestació del
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) computen en
aquest límit temporal.”

Disposició final quarta
Deslegalització

La disposició final tercera, per la qual es modifica el Decret
40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i
acreditació dels serveis per a joves en procés d’emancipació, i
de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que
han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil, té rang
reglamentari.

Disposició final cinquena
Inclusió de les prestacions socials de caràcter econòmic a la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2017-2020

S’incorporen les prestacions socials de caràcter econòmic en la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020,
regulada en el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres
insulars i locals.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens
perjudici del que estableixin les lleis anuals de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
relació amb el complement de les pensions no contributives.

Disposició final sisena
Modificacions 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

1. Es modifica el punt 3 de la disposició addicional tretzena 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,
que queda redactat de la manera següent:

“3. Si transcorregut el termini de dos anys, no s’acredita el
nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a
l’accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de
treball per manca d’adequació a les funcions d’aquest,
mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de
representació del personal corresponents. La remoció
suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al
corresponent procés selectiu, i la pèrdua d’aquest lloc.”

2. S’afegeix un apartat, el 4, a la disposició addicional tretzena
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, amb el contingut següent:

“4. Aquestes persones restaran obligades a participar en
totes les convocatòries de proves de llengua catalana que
durant aquest període convoquin la Direcció General de
Política Lingüística i l’Escola Balear d’Administracions
Públiques per obtenir el certificat de coneixements de
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llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l’accés
al cos, l’escala i l’especialitat; o l’escala, la subescala, la
classe o la categoria; o la categoria professional a la qual
s’ha accedit.

Així mateix, l’Escola Balear d’Administracions Públiques
ha de promoure la realització de cursos, i de les
corresponents proves, que permetin a tot el personal afectat,
sigui de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o del seu sector
públic instrumental, obtenir els certificats de coneixements
de català del nivell exigit per a l’accés al cos, l’escala i
l’especialitat; o l’escala, la subescala, la classe o la
categoria; o la categoria professional a la qual s’ha accedit.”

3. Es modifica el punt 1 de la disposició transitòria primera 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,
que queda redactat de la manera següent:

“1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de posar en marxa nous sistemes de provisió,
d’acord amb les modificacions que s’introdueixen en la Llei
autonòmica de funció pública, tan bon punt es resolguin les
convocatòries de promoció interna corresponents a les
ofertes públiques d’ocupació dels anys 2019, 2020, 2021 i
2022.”

4. Es corregeix una errada material de la versió catalana en el
punt 4 de la disposició addicional setzena 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, que
queda redactada de la manera següent:

“4. Als efectes del que preveu l’article 2.6 de la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, només
s’ha d’entendre que el personal interí o el personal laboral
temporal no ha superat el procés selectiu d’estabilització
quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels
processos selectius d’estabilització realitzats pel Consell
Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes
autònoms, per al cos, l’escala, la subescala, l’especialitat o
la categoria o el personal laboral temporal, en què presta
serveis, no obtingui plaça en cap d’aquestes.”

Disposició final setena
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX
Estructura d'informació del fitxer únic de dades

personals de totes les prestacions socials de caràcter
econòmic

1. Dades de l'enviament

Nom del camp

1.1. Registre de capçalera
Entitat gestora
NIF de l'organisme que envia les dades
Nom de l'organisme
Data identificativa de l'enviament

1.2. Dades de prestacions

Nom del camp Tipus Long. Obli-
gatori

Comentaris

Entitat gestora N 3 sí

Direcció general N 2 sí

Tipus prestació N 2 sí

Concepte de la prestació N 2 sí

Import prestació N 7 sí en cèntims
d'euro

Data sol·licitud G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Data resolució G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Data efectes econòmics G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Estat sol·licitud N 1 sí No admesa,
denegada,
arxivada,
concedida,
en tramitació,
...

Data finalització G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Motiu finalització N 1 sí Haver esgotat
el període
màxim de
prestació,
integració
mercat laboral,
percepció
d’altres
prestacions,
altres causes

Nombre beneficiaris
prestació

N 2 sí

Parentiu A 20 sí

1.3. Dades de les persones perceptores

Nom del camp Tipus Long. Obli-
gatori

Comentaris

Document identificatiu G 0 sí
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Tipus de document N 1

Núm. de document En 9

Nom i llinatges G 0 sí

Llinatge 1 En 20

Llinatge 2 En 20

Nom En 15

Direcció G 0 sí

Illa N 1 Segons taules
normalitzades

Municipi N 5 Segons taules
normalitzades

Carrer En 30

Número N 3

CP N 5

Direcció de notificació G 0 sí

Illa N 1 Segons taules
normalitzades

Municipi N 5 Segons
taules
normali
tzades

Segons taules
normalitzades

Carrer En 30

Número N 3

CP N 0

Data de naixement G 0 sí

Any N 4

Mes N 2

Dia N 2

Sexe N 1 sí

Estrat civil N 2 sí Segons taules
normalitzades

País de naixement N 3 sí Segons taules
normalitzades

Discapacitat N 0 sí Segons taules
normalitzades

Situació de discapacitat N 1 sí/no

Grau de discapacitat N 3

Nivell d'estudis N 2 sí Segons taules
normalitzades

Situació laboral N 1 sí actiu amb
ocupació/actiu
sense
ocupació/no
actiu

Tipus allotjament N 2 sí Segons taules
normalitzades

Règim de tinença
allotjament

N 2 sí Segons taules
normalitzades

Tipus d'unitat de
convivència

N 2 sí Segons taules
normalitzades

Nombre de membres de la
unitat de convivència

N 2 sí

Esgotat el subsidi de
desocupació

N 1 sí sí/no

Víctima de violència de
gènere

N 1 sí/no

G= Grup
N= Numèric
A= Alfanumèric

A la seu del Parlament, a 23 de febrer de 2023
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 651/23, relativa a habitatge, amb les esmenes RGE
núm. 1047, 1048, 1049 i 1050/23, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a permetre la participació dels consells
insulars en el grup de treball per estudiar les possibles
limitacions a la compra de propietats immobles a les Illes
Balears, creat arran de l’aprovació de la Moció RGE núm.
2060/22.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre als grups parlamentaris, en el termini
de quaranta dies, el pla de treball del grup de treball per
limitar la compra de propietats immobles a les Illes Balears,
creat arran de l’aprovació de la Moció RGE núm.
2060/2022, amb el seu corresponent calendari i fites
temporals per poder-ne fer un seguiment adequat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar presencialment la tramitació
electrònica de les ajudes de lloguer a les persones amb
dificultats per accedir als mitjans telemàtics. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar l’atenció presencial de les oficines
de l’IBAVI durant els períodes de sol·licitud d’ajuts al
lloguer de l’habitatge principal.

 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar l’atenció presencial de l’oficina de
l'IBAVI a Ciutadella perquè incrementi l’atenció presencial
tots els dies hàbils de la setmana.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301047
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301047
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301048
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301049
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301050
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 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla de rehabilitació d’habitatges
previst a l’article 21.2 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2023
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 14

de febrer de 2023, debaté la InterpelAlació RGE núm. 429/23,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del
Govern en matèria d'habitatge.

Actuà com a interpelAlant el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero 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, 2 de març de 2023
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 14
de febrer de 2023, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 582/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuda a la gent gran a
conèixer els seus drets com a consumidors vulnerables i ajuda
a superar la bretxa digital, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

B) RGE núm. 828/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reunió de la comissió tècnica que elaborarà
el futur Pla estratègic de polítiques de joventut, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

C) RGE núm. 935/23, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment a les Illes Balears dels casos de malalties de
transmissió sexual, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

D) RGE núm. 844/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a caos en matèria de
seguretat a l'Estació Intermodal, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

E) RGE núm. 847/23, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Àrea de salut
d'Eivissa i Formentera, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

F) RGE núm. 842/23, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa
digital existent a l'atenció sanitària, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

G) RGE núm. 937/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contenidors reciclats
com a solució al greu problema d'habitatge a les Illes Balears,
que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

H) RGE núm. 845/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió als Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que contestà el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

I) RGE núm. 846/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a improcedència de
l'acomiadament de dues professores del programa British, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

J) RGE núm. 848/23, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada de les
bases de cotització de treballadors autònoms en el mes de
gener, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

K) RGE núm. 849/23, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
reforma del delicte de sedició a les Illes Balears, que contestà
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

L) RGE núm. 834/23, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per garantir una
correcta atenció presencial als ciutadans, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 829/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
política de comerç, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

N) RGE núm. 841/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llei del
"només sí és sí", que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

O) RGE núm. 852/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura del
Govern davant les conseqüències de la reforma en el règim
especial dels treballadors autònoms, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-191.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-192.pdf#page=83
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-194.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-194.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=15
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Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 839 i 840/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2023, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, i per la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives
a previsions d'un segon cable amb Menorca i a sentència del
Tribunal Suprem sobre la declaració dels monument de Sa
Feixina com a bé catalogat del patrimoni historicoartístic de les
Illes Balears, atesa l'absència del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, conformement amb l'escrit RGE núm. 916/23,

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 850/23.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de febrer de 2023, quedà ajornada, per assentiment de la
cambra, la pregunta esmentada, presentada pel diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
d'Atenció Primària a la sanitat pública de les Illes Balears,
conformement amb l'escrit RGE núm. 1080/23.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de

2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 142/22, relativa a la suavització de la bretxa digital dels
nostres majors, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar els canvis normatius i
organitzatius per garantir que tots els ciutadans que ho
desitgin puguin fer els tràmits administratius que
corresponguin de forma presencial i amb les dotacions de
recursos d'empleats públics necessaris per fer una gestió
àgil i eficient. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar les modificacions normatives pertinents
per garantir que serveis essencials per a la societat com el
de les entitats financeres garanteixin que els clients puguin
realitzar còmodament i de manera presencial les seves
gestions sense que això requereixi cap tràmit digital i, per
tant, també mantenint una xarxa d'oficines que permeti a
una distància curta la gestió presencial. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el conjunt de les administracions
públiques de les Illes Balears a dur a terme una feina de
capacitació digital mínima dels col·lectius amb nul·la o
molt poca competència digital, especialment en el sector de
les persones grans.

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5247/22, relativa a la major dotació de mitjans personals
i materials dignes per a l'atenció judicial a les Illes Balears, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a ser reivindicatiu davant el Ministeri de
Justícia del Govern estatal socialista del Sr. Pedro Sánchez,
i a exigir la dotació de mitjans personals i materials dignes
per a l'atenció judicial a les nostres illes, amb garantia
d'igualtat a altres comunitats autònomes i de qualitat en la
prestació d'un servei públic imprescindible. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficient inversió estatal en el servei judicial de les Illes
Balears, tant en infraestructures judicials com en la plantilla
de personal de Justícia, que situa en posició discriminatòria

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-193.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-140.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=30
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l'atenció judicial a la ciutadania balear i reclama una partida
pressupostària suficient en els pròxims pressupostos
generals de l'Estat al Govern del Sr. Sánchez. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a prioritzar la posada
en marxa de dos nous jutjats de Violència de Gènere i dos
nous jutjats contenciosos administratius, de manera urgent
i en tot cas en el termini màxim d'un any. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l'Estat a dotar de tots els
mitjans materials i personals necessaris els jutjats i tribunals
radicats a les Illes Balears, conforme es detalla a la
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Balears, i
específicament a la cobertura de dues places de magistrat/da
a la Secció Civil de l'Audiència Provincial. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern d'Espanya a implicar-se en la
modernització de les infraestructures i els edificis judicials
de Balears en general, i a prioritzar el nou edifici judicial de
Manacor, així com el nou edifici judicial de Ciutadella. 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar la viabilitat d'implantar un cicle de
formació professional especialitzat en Administració de
Justícia, per facilitar la preparació d'aspirants i la cobertura
de places vacants a les plantilles de personal de
l'Administració en els jutjats de les Illes Balears. 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a traslladar als diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears tota la informació en relació
amb les actuacions o els avanços que es facin en relació
amb tots els punts anteriors, en el termini màxim de sis
mesos.

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 13454/22, relativa a
sanitarització dels grups de rescat de muntanya a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears: 

1. Insta el Govern de les Illes Balears que, quan es
requereixi un rescat d’emergència en muntanya, des de
l’112 s’activi i, si escau, es despatxi automàticament la seva
medicalització. 

2. Insta el Govern de les Illes Balears que la Conselleria de
Salut i Consum disposi d’un equip de professionals sanitaris
que doni resposta in situ als requeriments d’un rescat de
muntanya -quan així es consideri necessari-i que (aquest
equip) disposi de la dotació pressupostària suficient de dita
finalitat. 

3. Insta el Govern de les Illes Balears que aquest equip de
professionals sanitaris estigui disponible per tal de donar
una resposta immediata -i conjunta amb els grups de rescat
de muntanya- les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. 

4. Insta el Govern de les Illes Balears a executar plans de
formació contínua -pràctica i teòrica- amb l’objectiu que els
professionals sanitaris d’aquest servei estiguin en les
òptimes condicions d’operativitat. 

5. Insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un protocol
de rescat entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat
d’Espanya, els cossos de bombers de totes les illes, la
Direcció General d’Emergències del Govern de les Illes
Balears i el 061 amb motiu d’intervenir en els serveis de
rescat de muntanya i que aquest equip de professionals
sanitaris operi amb la major eficàcia. En els casos que es
determini, es podrà comptar amb la col·laboració de la
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, la Federació
Balear d’Espeleologia, la Creu Roja a les Illes Balears i
altres entitats del sector.

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11515/22, relativa a millora
del coneixement i la prevenció de l'ictus a les Illes Balears, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

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

2. Donar a conèixer el nou protocol d'ictus pediàtric a
través d’actuacions formatives a tots els professionals de
salut. 
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3. Fer campanyes informatives i de conscienciació a la
població en general, per tal de saber com detectar i com
actuar davant la possibilitat d'un ictus.

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4976/22, relativa a regulació de la seguretat i el
condicionament de parcs infantils, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a aprovar una normativa per regular les mesures
de seguretat i de condicionament dels parcs infantils, tenint
en compte la normativa europea UNE-EN 1176 sobre
equipaments d’àrees de joc infantil, així com la resta de
normativa europea existent. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar una regulació per establir els
requisits de seguretat i d’accessibilitat als parcs infantils de
les Illes Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els requisits que han de complir tant
la superfície sobre la qual jugaran els menors en el parc
com les característiques dels elements de joc segons les
normes de seguretat establertes a Europa. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar juntament amb els consells
insulars i els ajuntaments de les Illes Balears l’adaptació de
les zones de joc infantil a l’exterior amb els següents
paràmetres: 

a) Separar degudament els parcs infantils del trànsit
rodat, bé mitjançant una distància mínima de 30 metres, bé
a través de separació per mitjans naturals o artificials que
protegeixin els menors del perill derivat de l’accés
immediat a la calçada. 

b) Eliminar barreres arquitectòniques per fer accessibles
els parcs infantils als menors amb discapacitat, segons el
que preveu la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat
universal de les Illes Balears. 

c) Disposar, si és possible, de diferents àrees de joc
segons diversos trams d’edat i delimitar l’espai per a ús de
bicicletes, patinets i altres elements de joc que poden
ocasionar danys a les persones usuàries. 

d) Disposar de fonts d’aigua potable sempre que sigui
possible.

e) Prohibir l’accés d’animals a les àrees de joc. 

f) Indicar a un lloc ben senyalitzat el número de telèfon
del servei encarregat del manteniment i la reparació de
desperfectes del parc infantil. 

g) Instal·lar suficients elements auxiliars com papereres,
bancs per seure i aparca bicicletes, entre d’altres. 

h) Habilitar zones amb ombres, tant naturals com artificials,
a les zones de joc i als voltants perquè en els mesos de més
calor es faci viable el joc dels infants al parc (arbres, carpes,
paraigües, banderoles de paper,...).

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2023, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11837/22,
relativa a recomanacions polítiques d'ocupació UE, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
conformitat amb les directrius i l'esperit de l’informe
aprovat el passat 10 d’octubre al Parlament Europeu, de
proposta de la decisió del Consell de recomanacions de
polítiques d’ocupació per als estats membres. En particular,
el Parlament de les Illes Balears constata que:

1. Els estats membres han d’adaptar les polítiques
d’ocupació, coordinar les millors pràctiques a nivell
europeu amb atenció a mesures temporals de protecció
de les persones treballadores en temps de crisi i
involucrar els agents socials a aquest efecte. Aquestes
mesures haurien d’incloure subsidis salarials, suport als
ingressos i extensió de les prestacions d’atur, així com
extensió dels permisos per malaltia pagats, permisos per
a cuidadors i acord per a la implementació del
teletreball. 
2. Els estats membres i els agents socials han de garantir
que tots els treballadors tinguin salaris justos, ja sigui
directament mitjançant la negociació col·lectiva o bé
mitjançant salaris mínims adequats, i unes polítiques
públiques que assegurin uns estàndards decents de vida,
amb atenció especial als col·lectius vulnerables i al
combat de l’existència de persones treballadores pobres. 
3. Els estats membres han d’encarar les necessitats dels
sectors i les regions amb dèficits estructurals de mà
d’obra qualificada de forma adequada, amb atenció
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especial a aquelles ocupacions relacionades amb la
transició digital i la transició verda. 
4. S’ha de facilitar la transició de l’aprenentatge a
l’exercici professional per a persones joves mitjançant
pràctiques remunerades de qualitat. 
5. A la vista de la gran necessitat de treballadors a
determinades ocupacions i sectors, els estats membres
han de contribuir impulsant l’oferta laboral,
especialment mitjançant la promoció de salaris i
condicions de treball decents. 
6. Els estats membres han de tancar les bretxes de
gènere salarials i de pensions que existeixen actualment. 
7. Els estats membres, per tal d’assegurar que tots els
seus treballadors gaudeixen d’unes condicions de feina
dignes, aplicaran completament el Conveni 81 de l'OIT
sobre inspecció de treball. 
8. Les polítiques han de dirigir-se a la millora i el suport
de la participació al mercat de treball i a la suficiència
d’oferta laboral necessària, en especial pel que fa a les
transicions digital i verda, així com a regions
especialment desfavorides, incloent zones perifèriques
i territoris insulars. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a continuar protegint
els sectors més vulnerables de la població de la pèrdua de
poder adquisitiu deguda a la inflació, així com a remarcar
les seves funcions d’intermediació en el marc de la
negociació col·lectiva per tal de garantir un repartiment just
dels costos derivats de la inflació entre les empreses i les
persones treballadores.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2023, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 13413/22,
relativa a impuls i reivindicació del projecte GR East
Mallorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

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 cinc ajuntaments (Artà,
Capdepera, Manacor, Son Servera i Sant Llorenç).

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2023,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11381/22, relativa a igualtat en les manifestacions artístiques,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

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

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
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2023, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4/22, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sentència Valtònyc,
amb el resultat següent: 
• Apartats 1 i 4: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en

contra 9 i abstencions 1.
• Apartat 2: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 5

i abstencions 5.
• Apartat 3: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 10

i abstencions 0.
• Apartat 5: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 9

i abstencions 0.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2023,
rebutjà la Proposició no de llei 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, amb el resultat
següent: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director de l'Oficina Balear de la

Infància i l'Adolescència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre l'informe de l'OBIA corresponent
a l'any 2021 (RGE núm. 12993/22).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer
de 2023, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No substanciació de la sol·licitud de compareixença

RGE núm. 5074/22.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2023, no se substancià la sol·licitud esmentada, de la delegada
del Govern a les Illes Balears sobre les gestions i actuacions
com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat
d'amistat entre Espanya i Algèria, per la no-assistència de la
delegada del Govern, comunicada amb l'escrit RGE núm.
759/23.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del director de l'Oficina

Balear de la Infància i l'Adolescència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (OBIA) sobre el contingut de
l'informe de l'OBIA corresponent a l'any 2021 (RGE núm.
12993/22).

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de
febrer de 2023, s'acordà, per unanimitat, la compareixença del
director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència de
la comunitat autònoma de les Illes Balears (OBIA) per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm

4877/22, de cooperació per a la transformació global.

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de
febrer de 2023, es procedí a l'elaboració del dictamen del
projecte de llei indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

11606/21.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2023, s'ajornà, a proposta del president en funcions de la
comissió, la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rampes de varada a les Illes
Balears.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1207/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política general en matèria de drets i
protecció de les dones.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el el Govern de
les Illes Balears, sobre política general en matèria de drets i
protecció de les dones.

Palma, a 20 de febrer de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1349/23, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment de
l'Estatut d'Autonomia i defensa dels drets de les Illes
Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 470/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 470/23, relativa a política i acció
general del Govern en relació amb el compliment de l'Estatut
d'Autonomia i la defensa dels drets de les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament, tot i
les insuficiències, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
com a instrument per recuperar quotes d'autogovern i de
capacitat de decisió per a Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que els diferents
governs de l'Estat han incomplert moltes de les determinacions
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
donar compliment íntegre i total a les previsions de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat a
no demorar la transferència de les competències pendents com
justícia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
renegociar la transferència de costes a fi i efecte que els cànons
siguin recaptats pel Govern de les Illes Balears i que s'elimini
el requisit d'informe favorable de l'Estat per atorgar les
autoritzacions i concessions que segons el traspàs són de
competència de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears considera insuficient la
concreció del fons estatal per compensar la insularitat atesa la
seva quantia i atès que no ha suposat un suplement d'inversió
per a Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que les regles fiscals especials per compensar els efectes de la
insularitat tenguin vigència indefinida.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
canviar el model de gestió aeroportuària en el sentit que el
Govern de les Illes Balears tengui capacitat de decisió sobre el
conjunt de gestió de l'aeroport.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
no privatitzar la gestió de les torres de control dels aeroports de
les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol proposta
de modificació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que
suposi minvar o reduir les competències de la comunitat
autònoma.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que l'autonomia
és un element cabdal per garantir i reforçar l'estat del benestar,
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sent la gestió descentralitzada un model molt més adaptable i
eficient que la centralitzada en mans del Govern de l'Estat.

12. El Parlament de les Illes Balears considera que un sistema
de finançament que garanteixi la suficiència financera de
Balears passa per incorporar el principi d'ordinalitat i donar
més rellevància al factor corrector de la insularitat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a transferir la gestió de l'ingrés mínim vital, ja que es tracta
d'una prestació social.

14. El Parlament de les Illes Balears constata que per fer efectiu
el dret a un habitatge recollit a l'Estatut fa falta una reorientació
de la política del Govern balear, establint més incentius fiscals,
fomentant la realització d'habitatges de protecció oficial o a
preu taxat a solars privats, apostant per afavorir el canvi d'ús de
locals comercials i hotels obsolets, i mirant d'incrementar els
pisos del mercat de lloguer donant més seguretat als propietaris
del compliment del contracte.

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1231/23, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de
personal a càrrec dels fons Next Generation.

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 conselleries i/o empreses públiques i ens
instrumentals del Govern de les Illes Balears han contractat
personal amb càrrec als fons Next Generation?

Se sol·licita desglossament per conselleria i empresa
pública o ens instrumental del Govern del nombre de persones
contractades i la seva retribució anual en l'exercici 2021, en
l'exercici 2022 i en l'exercici actual fins a la data d'aquesta
pregunta.

Palma, a 21 de febrer de 2023
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

B)
RGE núm. 1302/23, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre de nins a l'espera d'assistència
especialitzada a Atenció Primerenca.

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

Nombre de nins en espera per rebre assistència
especialitzada a Atenció Primerenca a la data de presentació
d'aquesta sol·licitud.

Palma, a 23 de febrer de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 1304/23, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a termini d'espera per ser atès pels serveis
d'Atenció Primerenca.

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

Termini d'espera per ser atès pels serveis d'atenció
primerenca des del registre de la sol·licitud.

Palma, a 23 de febrer de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 1316/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevalença d'infeccions a l'Hospital Joan March per mes i
per servei des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la prevalença d'infeccions a l'Hospital Joan
March per mes i per servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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E)
RGE núm. 1317/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència d'infeccions relacionades amb l'assistència
hospitalària a l'Hospital Joan March per mes i per servei
des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la incidència d'infeccions relacionades amb
l'assistència hospitalària a l'Hospital Joan March per mes i per
servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

F)
RGE núm. 1318/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de bacterièmies per mes i per servei des de 2019 a
l'Hospital Joan March.

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

Quin ha estat el nombre de bacterièmies per mes i per servei
des de 2019 a l'Hospital Joan March?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

G)
RGE núm. 1319/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'infeccions urinàries associades a catèter que ha
tingut l'Hospital Joan March per mes i per servei des de
2019.

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

Quin ha estat el nombre d'infeccions urinàries associades a
catèter que ha tingut l'Hospital Joan March per mes i per servei
des de 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

H)
RGE núm. 1320/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de pneumònies per aspiració de l'Hospital Joan
March per mes i per servei des de 2019.

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

Quin ha estat el nombre de pneumònies per aspiració de
l'Hospital Joan March per mes i per servei des de 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

I)
RGE núm. 1321/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mortalitat per mesos, per setmanes i per servei a l'Hospital
Joan March des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la mortalitat per mesos, per setmanes i per
servei a l'Hospital Joan March des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

J)
RGE núm. 1322/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
úlceres per decúbit a l'Hospital Joan March per mesos i per
servei des de l'any 2019.

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

Quin ha estat el nombre d'úlceres per decúbit a l'Hospital
Joan March per mesos i per servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló



10894 BOPIB núm. 196 -  3 de març de 2023

K)
RGE núm. 1323/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevalença d'infeccions a l'Hospital General per mes i per
servei des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la prevalença d'infeccions a l'Hospital
General per mes i per servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

L)
RGE núm. 1324/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència d'infeccions relacionades amb l'assistència
hospitalària a l'Hospital General per mes i per servei des de
l'any 2019.

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

Quina ha estat la incidència d'infeccions relacionades amb
l'assistència hospitalària a l'Hospital General per mes i per
servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

M)
RGE núm. 1325/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de bacterièmies per mes i per servei des de 2019 a
l'Hospital General.

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

Quin ha estat el nombre de bacterièmies per mes i per servei
des de 2019 a l'Hospital General?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

N)
RGE núm. 1326/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'infeccions urinàries associades a catèter que ha
tingut l'Hospital General per mes i per servei des de 2019.

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

Quin ha estat el nombre d'infeccions urinàries associades a
catèter que ha tingut l'Hospital General per mes i per servei des
de 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 1327/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de pneumònies per aspiració a l'Hospital General
per mes i per servei des de 2019.

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

Quin ha estat el nombre de pneumònies per aspiració de
l'Hospital General per mes i per servei des de 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

P)
RGE núm. 1328/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mortalitat per mesos, per setmanes i per servei a l'Hospital
General des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la mortalitat per mesos, per setmanes i per
servei a l'Hospital General des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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Q)
RGE núm. 1329/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
úlceres per decúbit a l'Hospital General per mesos i per
servei des de l'any 2019.

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

Quin ha estat el nombre d'úlceres per decúbit a l'Hospital
General per mesos i per servei des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

R)
RGE núm. 1330/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a l'Hospital Joan
March per mesos i per principi actiu des de l'any 2019.

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

Quin és el nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a
l'Hospital Joan March per mesos i per principi actiu des de
l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

S)
RGE núm. 1331/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a l'Hospital
General per mesos i per principi actiu des de l'any 2019.

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

Quin és el nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a
l'Hospital General per mesos i per principi actiu des de l'any
2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

T)
RGE núm. 1332/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terapeutes ocupacionals per hospital de mitjana i llarga
estada, per mesos, des de l'any 2019.

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

Quin és el nombre de terapeutes ocupacionals per hospitals
de mitjana i llarga estada, per mesos, des de l'any 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

U)
RGE núm. 1333/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions davant un delicte d'intrusisme a Eivissa.

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

Quines actuacions té previstes o ha realitzat la Conselleria
de Salut, havent tingut coneixement d'un delicte d'intrusisme
que pot posar en perill la vida d'un pacient a la ciutat d'Eivissa?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

V)
RGE núm. 1334/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intrusisme a Eivissa i Formentera.

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

Quines mesures està prenen la Conselleria de Salut per
pal·liar l'increment d'intrusisme a les illes d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

W)
RGE núm. 1335/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions amb el col·lectiu de metges de clíniques privades.

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

Quantes reunions ha tingut la Conselleria de Salut amb el
col·lectiu de metges de clíniques privades a cadascuna de les
illes?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

X)
RGE núm. 1336/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera per mes i per tipus de tumor des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera per mes i per tipus de tumor des de l'any
2019? Diferenciau per sexe.

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Y)
RGE núm. 1337/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut de Menorca per mes
i per tipus de tumor des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut de
Menorca per mes i per tipus de tumor des de l'any 2019?
Diferenciau per sexe.

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Z)
RGE núm. 1338/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut de Mallorca per mes
i per tipus de tumor des de l'any 2019.

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

Quina ha estat la mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut de
Mallorca per mes i per tipus de tumor des de l'any 2019?
Diferenciau per sexe.

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AA)
RGE núm. 1339/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones
susceptibles de cribratge de càncer de mama l'any 2022.

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

Quin és el nombre de dones susceptibles de cribratge de
càncer de mama l'any 2022, per àrea?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AB)
RGE núm. 1340/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones
susceptibles de cribratge de càncer de mama que han estat
convidades l'any 2022.

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

Quin és el nombre de dones susceptibles de cribratge de
càncer de mama que han estat convidades l'any 2022?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AC)
RGE núm. 1341/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones
susceptibles de cribratge de càncer de mama que han estat
explorades l'any 2022.

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

Quin és el nombre de dones susceptibles de cribratge de
càncer de mama que han estat explorades l'any 2022?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AD)
RGE núm. 1342/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura del programa de càncer de mama el 2022.

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

Quina ha estat la cobertura del programa de càncer de
mama el 2022?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AE)
RGE núm. 1343/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon a les
Illes Balears per àrea des de 2015.

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

Quin és el nombre de persones susceptibles de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears per àrea des de 2015?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AF)
RGE núm. 1344/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon que
han estat convidades a participar per àrea des de 2015.

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

Quin és el nombre de persones susceptibles de cribratge de
càncer de còlon que han estat convidades a participar per àrea
des de 2015?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AG)
RGE núm. 1345/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon que
han estat explorades des de l'any 2015.

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

Quin és el nombre de persones susceptibles de cribratge de
càncer de còlon que han estat explorades des de l'any 2015?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AH)
RGE núm. 1346/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que han participat en el cribratge de càncer de
còlon, taxa de cobertura des de 2015.

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

Quin és el nombre de persones que han participat en el
cribratge de càncer de còlon, taxa de cobertura des de 2015?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AI)
RGE núm. 1347/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa
de positius del programa de càncer de còlon des de 2015.

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

Quina ha estat la taxa de positius del programa de càncer de
còlon des de 2015, per àrea?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AJ)
RGE núm. 1348/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oncòlegs i oncòlogues en plantilla.

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

Quin és el nombre d'oncòlegs i oncòlogues en plantilla per
hospital, per mesos i desglossat en personal amb contracte fix,
interí i eventual, quants a jornada completa i quants a jornada
parcial des de 2015?

Palma, a 24 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1365/23, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
que pateixen els pacients oncològics a Eivissa i Formentera.

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

Quina valoració fa de la situació que pateixen els pacients
oncològics a Eivissa i Formentera?

Palma, a 27 de febrer de 2023
La diputada
Maria Tania Marí i Marí

B)
RGE núm. 1366/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió sanitària del Govern a Eivissa i Formentera.

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

Sra. Armengol, després de l'anunci de concentracions per
part de professionals sanitaris i associacions de pacients a
Eivissa i Formentera, continua opinant que la gestió sanitària
de seu govern és un èxit?

Palma, a 27 de febrer de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 1393/23, de la diputada Vanessa Díaz i

Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a elecció de
senador propi per a Formentera.

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

Sra. Presidenta, quines passes ha fet el seu govern, des del
9 d'octubre de 2018, quan aquesta cambra va aprovar per
unanimitat una proposició de llei perquè Formentera pogués
triar senador?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Vanessa Díaz i Ojeda

D)
RGE núm. 1395/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a licitació de l'hospital de Felanitx.

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

Sra. Consellera, a què es deu l'endarreriment de la licitació
de l'hospital de Felanitx?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 1397/23, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració sobre el preu de la cistella de
la compra.

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

Com valora el Govern que tenguem la cistella de la compra
tan cara?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 1398/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació actual dels fons europeus per a PIME i empreses.

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

Sr. Conseller, com valora el Govern la situació actual del
repartiment de fons europeus per a les PIME i empreses de les
Illes Balears?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 1400/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueig de la llei ELA.

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

Sra. Consellera, quines actuacions durà a terme el Govern
per donar una resposta als pacients amb ELA de les Illes
Balears davant el bloqueig de la llei ELA?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 1401/23, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució dels fons europeus Next Generation a les Illes
Balears.

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

Sr. Company, com valora l'execució dels fons europeus
Next Generation a les Illes Balears?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)
RGE núm. 1402/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preparació dels alumnes de l'Institut Biel Martí de
Ferreries per a la PBAU.

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

Considera el Govern que els alumnes de l'Institut Biel Martí
de Ferreries podran afrontar les proves d'accés a la universitat
(PBAU)?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 1403/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paralització de 102 obres públiques per no actualitzar els
preus.

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

Com valora el Govern que 102 obres públiques estiguin
paralitzades a les Illes Balears per la negativa del Govern de la
Sra. Armengol d'actualitzar els preus?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 1404/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació per
fer front als efectes de la tempesta Juliette.

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

Creu el Govern que va fer una coordinació adequada per fer
front als efectes de la tempesta Juliette?
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Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 1405/23, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a HPO del
solar de la comissari d'Eivissa.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, en quina situació es
troben els HPO del solar de la comissaria d'Eivissa?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 1406/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes
d'espera sanitària a les Illes Balears.

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

Sra. Consellera de Salut, com valora la situació de les llistes
d'espera sanitària a les Illes Balears?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

N)
RGE núm. 1407/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta
del Defensor del Pacient en relació amb l'abandonament de
pacients oncològics.

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

Per què creu el Govern que el Defensor del Pacient li ha
enviat una carta per censurar l'abandonament de pacients
oncològics?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 1408/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inflació que pateixen les famílies de les Illes Balears.

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

Està satisfet el Govern amb la inflació que pateixen les
famílies de les Illes Balears?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 1409/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus
Next Generation.

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

Sra. Armengol, considera que els fons europeus Next
Generation arriben a les empreses?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 1410/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visats
d'or.

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

Quina opinió mereix al Govern el visat d'or recollit a la
legislació espanyola?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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R)
RGE núm. 1411/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
afirmació del vicepresident Sr. Yllanes sobre VOX i els
assassins.

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

Sra. Armengol, comparteix l'afirmació del seu
vicepresident, Sr. Yllanes, quan diu que VOX està amb els
assassins?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 1412/23, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a declaracions del rector de la UIB Jaume Carot
sobre PP-VOX.

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

Sr. Company, considera el Govern de les Illes Balears que
les declaracions del rector de la UIB Jaume Carot sobre el
temor que li produeix un govern PP-VOX són adequades?

Palma, a 2 de març de 2023
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

T)
RGE núm. 1415/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impacte de la nova escalada de preus en les famílies de les
Illes Balears.

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

Sra. Armengol, quines noves mesures adoptarà amb caràcter
immediat el Govern, davant l'impacte de la nova escalada dels
preus de la cistella bàsica de la compra en les famílies de les
Illes Balears?

Palma, a 2 de març de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1232/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inclusió de la síndrome Coffin-Siris en el Reial
decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el
desenvolupament en el sistema de la Seguretat Social de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer
o una altra malaltia greu, davant la Comissió de Salut.

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 Salut.

El Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació
i el desenvolupament en el sistema de la Seguretat Social de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o
una altra malaltia greu, incorpora a l'ordenament jurídic una
prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o
acollidors que necessiten reduir la seva jornada laboral per
poder dedicar-se a la cura dels menors afectats per malalties
greus amb la finalitat d'ampliar l'acció protectora de la
Seguretat Social. En primer lloc, aquest reial decret té l'objectiu 
de "compensar la pèrdua d'ingressos que sofreixen les persones
interessades en haver de reduir la seva jornada, amb la
consegüent disminució de salaris, ocasionada per la necessitat
de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o
menors al seu càrrec, durant el temps d'hospitalització i de
tractament continuat de la malaltia".

D'altra banda, la Síndrome de Coffin-Siris és una patologia
reconeguda per la Federació Espanyola de Malalties Rares;
consistent en una discapacitat intel·lectual sindròmica d'origen
genètic, heterogènia i de molt baixa freqüència (prevalença:
<1/1.000.000), caracteritzada per discapacitat intel·lectual
moderada a greu, afectació molt important del llenguatge
(aproximadament un 60% de nens no desenvolupa llenguatge
verbal o aquest és molt limitat), retard psicomotor, alteracions
del desenvolupament, trets facials toscos, aplàsia o hipoplàsia
de la falange distal o l'ungla del cinquè dit, i altres
manifestacions clíniques de caràcter variables que generen un
important grau de dependència dels afectats per a les activitats
de la vida diària i el normal desenvolupament d'activitats
socials.

D'acord amb l'assenyalat, el Grup Parlamentari Popular vol
promoure la inclusió de la Síndrome de Coffin-Siris com a
malaltia greu, com a reconeixement i ajuda als progenitors,
adoptants o acollidors que cuiden els seus fills amb aquesta
patologia. Dins el conjunt de les malalties greus es troben tots
aquells menors que són diagnosticats amb una malaltia rara.
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Aquestes malalties afecten, en principi, molt poques persones.
Es caracteritzen per la seva baixa prevalença (1 de cada 2.000
persones) i heterogeneïtat (fins a 7.000 malalties rares d'origen
genètic diferents). No obstant això, a Espanya 3 milions de
persones en sofreixen alguna, que acostumen a aparèixer en
edats primerenques, ja que dues de cada tres malalties rares
apareixen abans dels dos anys de vida. D'altra banda són molt
difícils de diagnosticar i, en la majoria dels casos, no existeix
un tractament concret. Ja en l'Ordre ministerial 103/2019, de 6
de febrer, es va modificar l'annex del Reial decret 1148/2011,
incorporant-se un nou grup de malalties amb trastorns de base
genètica, encara que el descobriment de noves patologies fa
necessària la incorporació de noves malalties concretes. Per tot
això, des del Grup Parlamentari Popular es pretén ampliar
l'acció protectora del reial decret a les famílies que sofreixen la
Síndrome de Coffin-Siris per proporcionar una major
autonomia als cuidadors.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular en el Parlament
dels Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
realitzar les modificacions necessàries en el Reial decret
1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o
una altra malaltia greu, per a la inclusió de la Síndrome de
Coffin-Siris en el llistat de malalties greus recollit en el seu
annex.

Palma, a 21 de febrer de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 1303/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a paralització de la posada en marxa de la torre de
control virtual a l'aeroport de Menorca, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Atesos els greus problemes de la torre de control virtual a
l’aeroport de Menorca que substituí la nova torre de control
física prevista en el pla quinquennal d'inversions 2017-2021
(DAURA).

Atès que l’aeroport Menorca és infraestructura estratègica,
tant per la dependència amb les comunicacions de Menorca,
com per la quantitat de vols que gestiona al llarg de l'any, molts
d'ells concentrats durant set mesos.

Atesos els problemes tècnics de la torre virtual, així com
que l'enorme retard de la seva implantació genera seriosos

dubtes que s'arribi a posar en marxa per la falta d’autorització
de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Atès que la torre de control actual, construïda el 1968, és al
final de la seva vida útil, prorrogada in extremis fins a l'any
2024.

Atès que la vella torre física té problemes estructurals que
necessiten una solució immediata.

Atès que l'aeroport de Menorca, que gestiona 4 milions de
passatgers, és un pilar fonamental per a la comunicació i
l'economia i, per tant, no es recomanable fer experiments que
no estan provats en aeroports de característiques similars al de
Menorca.

Atès que els representants sindicals han denunciat la falta de
personal tècnic per al manteniment de la torre vella, un fet
denunciat des de fa anys, que no recomana assumir el
manteniment en paral·lel d'una torre virtual, molt més
complexa, tècnica i que necessita una formació específica.

Atès que una fallida en plena època estival de la nova torre
virtual és una preocupació real que s'ha posat damunt la taula
i que podria tancar l'aeroport de Menorca i col·lapsar tot l'espai
aeri de Balears.

Atès, per altra banda, que s'han posat damunt la taula les
deficiències d'aquest nou sistema que empitjora, per exemple,
tant la visió de l'entorn de l'aeroport com la visió d'avionetes de
l'aeròdrom de Sant Lluís o l'heliport de l'Hospital Mateu Orfila.

Per tot l’anterior, el Grup Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a la
paralització de la posada en marxa de la torre de control virtual
a l’aeroport de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a construir,
amb caràcter urgent ateses les deficiències, una nova torre de
control física a l’aeroport de Menorca.

Palma, a 23 de febrer de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 1315/23, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
posada en valor del  patrimoni militar de la Guerra Civil a
Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el grups
parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
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Durant la contesa de la Guerra Civil de 1936 Menorca va
ser l'única illa de l'arxipèlag que va romandre fidel al govern
legítim de la República. A causa d'això va ser bombardejada
sistemàticament des de Mallorca per l'aviació feixista italiana,
aliada dels militars colpistes. Aquest fet i el risc d'un
desembarcament per part dels revoltats va fer que les autoritats
civils i militars decidissin construir refugis antiaeris per a la
població i fortificar l'illa, fonamentalment en la seva línia
costanera.

Aquelles decisions urgides per la necessitat de protegir la
població i defensar l'ordre democràtic estan en la base d'un
ingent patrimoni militar disseminat per tota l'illa, però
especialment present en el litoral.

Aquest patrimoni [1] està constituït principalment per:

• Refugis antiaeris, localitzats a Maó, Ciutadella, Es
Migjorn, Alaior, Es Mercadal, Ferreries, Fornells, Sant
Lluís i Es Castell.
• Obres de fortificació a Cap Negre, Biniarroca, Fort Sant
Felip, Bajolí, Son Olivaret, Santandria, Algaiarens.
• Defensa antiaèria, amb canons per a la defensa de les
posicions artilleres de la costa a Cap Negre, Favàritx,
Llucalari, Biniancolla, Binipati i Son Pomar.
• Defensa artillera de costa, consistent en bateries de canons
de diferent calibre i abast a La Mola, Llucalari, Faváritx,
Cabo Negro, Milà, Coves Velles, Bellamirada, Cavalleria,
Binidonaire, Punta Nati, Bajolí, Artruch, Son Olivaret i
Biniancolla.
• Defenses costaneres per a infanteria, constituïdes
bàsicament per trinxeres, posats de fusellers, posats de
morters i llocs de metralladores. Es localitzen aquestes
defenses, entre altres llocs, en el municipi de Maó, a Es
Grau, Cala Mesquida i entre Cala Caldés i Cala’n Porter, a
Alaior juntament amb Son Bou, a Es Migjorn Gran a Sant
Tomàs, a Ciutadella entre Cala Turqueta i Son Saura i en Es
Mercadal, a Cala Tirant i Fornells.
• Línies defensives d’interior: una prop de Ciutadella, una
segona abans de Ferreries i una tercera entre Alaior i Maó.

Desgraciadament aquest patrimoni manca d'una completa
catalogació, si bé està parcialment documentat per personal
investigador de la universitat i recollit en un llibre per un dels
directors del Consorci Militar de l'illa de Menorca, el coronel
Fornals, no es troba ben conservat i està la major part dels seus
vestigis totalment abandonada.

Aquest abandó ve acompanyat pel desconeixement gairebé
absolut per part de la població del significat d'aquestes ruïnes
i la seva enfilada en la història de l'illa en el context de la
primera meitat del segle XX.

Creiem que si altres restes patrimonials disseminades per
l'illa compten amb el suport institucional perquè en prengueu
coneixement i posada en valor, aquests també hauran de gaudir
d'aquesta mateixa visibilitat com a part de la història recent de
l'illa. Explicar la funció per a la qual van ser dissenyades
aquestes construccions, com van ser construïdes, amb quins
materials i tècniques, el seu estat actual, els detalls de la vida
que en elles es va desenvolupar i l'oblit al qual van ser sotmeses
formarien part de la recuperació de la memòria històrica i
democràtica.

Dels vestigis d'aquells temps s'ha recuperat el refugi sota
l'esplanada d'Es Castell a través d'un conveni entre el Ministeri
de Defensa, l'ajuntament i el consell insular. A través d'una
beca de l'ajuntament s'ha realitzat una catalogació del refugi de
Maó. Així mateix s’han recuperat i obert els refugis d’Alaior i
Es Migjorn. I més recentment, el Departament de Cultura del
Consell Insular de Menorca ha contractat la realització del
catàleg de refugis de la resta de municipis de Menorca.

Part de les construccions militars han estat abandonades,
com dèiem, i altres han estat ocupades de manera més o menys
irregular, en estar la major part de les existents en el litoral i ser
Domini Públic Marítim Terrestre, per pescadors o veïns de les
zones confrontants com a residències estacionals o magatzems.

La moderna arqueologia posa l'accent en l'estudi del passat
recent com a connexió entre un passat més llunyà i el present,
com a fórmula d'entendre el fil conductor de la història. Aquest
estudi hauria d'atendre en el seu desenvolupament a cinc etapes
o fases: 1) l'estudi preliminar històric i documental; 2) l'anàlisi
geoespacial del terreny i l'espai ocupat; 3) el treball de camp;
4) l'anàlisi de les troballes; i, finalment, 5) la difusió dels
resultats. [2]

Creiem indispensable aplicar aquestes tècniques per
recuperar aquests vestigis que facin comprendre aquest passat
recent, aplicant també una idea de treball basada en el concepte
d'arqueologia preventiva, concepte emprat per la cap del Servei
de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca, Joana
Maria Gual, i per Simón Gornés, arqueòleg del Servei de
Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca i membre de
ArqueoUib, a fi de no perdre els rastres del passat; tècniques i
conceptes que poden posar en valor unes construccions que
reflecteixen un moment concret de la història de l'illa que
mostren les seves característiques arquitectòniques, les funcions
encomanades, però també, a través de l'estudi i interpretació del
registre material arqueològic, la petjada dels que les van habitar
en forma d'“objectes associats i la seva importància com a
testimoniatges de la quotidianitat de la guerra” (Yaiza Alonso
Beltrán, 2020). Tant és així que la recerca arqueològica pot
aportar-nos dades, més enllà dels purament bèl·lics de la
munició emprada, sobre alimentació, utensilis diversos,
vestimenta, calçat, monedes, fins i tot grafits, que ens fan
comprendre millor una època.

Els vestigis de les defenses republicanes de la Guerra Civil
haurien de tenir el mateix reconeixement patrimonial que
puguin tenir, entre altres, la fortalesa de La Mola o el castell de
Sant Felip a la bocana del port de Maó, la torre de Sant Nicolau
de Ciutadella o les talaies del Camí de Cavalls; un patrimoni
que hauria de considerar-se com un tot, un conjunt, una xarxa
constructiva integrada totalment en el paisatge circumdant.
Entenem que tots aquests elements constructius de defensa del
litoral reflecteixen un moment de la història de l'illa i
conseqüentment els vestigis militars de l'època de la Guerra
Civil haurien de tenir el mateix tracte institucional.

Així mateix, entenem que aquests vestigis haurien de formar
part d'un programa de formació i difusió per al coneixement de
la població d'aquest moment històric a través d'una guia i un
abalisament específics.
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Per tot això presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Menorca a catalogar tots els vestigis
militars de la Guerra Civil i considerar els més representatius
Béns d'Interès Cultural.

2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar juntament amb el Consell de Menorca en el
disseny d'una guia informativa i formativa sobre els vestigis
militars de la Guerra Civil a Menorca.

3. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme l'estudi sobre els vestigis militars
contemplat en els pressupostos generals dels Illes Balears de
2023.

4. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca a elaborar un pla
d’actuacions que inclogui la catalogació de tots els vestigis
militars, incloent la revisió dels catàlegs existents, tant de costa
com interiors, i que defineixi els accions que s’hauran de dur a
terme a partir d’aquí: restauració i adequació dels elements més
destacats (per tipologia, per estat de conservació, per
singularitat), i realització d’una ruta senyalitzada que
s’incorporarà a la guia formativa i informativa proposada.

[1] Font: Francisco Fornals Villalonga. Menorca: Defensas
militares republicanas durante la Guerra Civil 1936-1939
(2015).
[2] Font: Yaiza Alonso Beltrán. Arqueología de la fortificación
de la Guerra Civil española en Fornells, Menorca (2020).

Palma, a 24 de febrer de 2023
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Silvia Cano i Juan
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4839/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a reforma i millora de l'escola de Son
Juny a Sant Joan.

L'any 2022 es realitzaren reparacions puntuals per un valor
de 22.000 euros. L'any 2022 es canvià la situació de calderes
per un valor de 33.959 euros. En aquests moments estam
treballant en la reforma d'eficiències de la cuina i també s'ha
contractat un projecte de millora de l'accessibilitat al centre.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5212/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ampliació de l'IES Marc Ferrer.

En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu.
La proposta inicial de l'equip redactor s'ha modificat i hi ha
hagut un canvi d'arquitecte responsable que ha incidit en els
terminis prevists.

Palma, 23 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7310/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre de PT (pedagogia terapèutica)
en relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les
Illes Balears.

Hi ha 260 PT a Infantil i Primària de les escoles públiques
per a 63.456 alumnes. Així mateix, hi ha 98 PT a ESO per a
32.085 alumnes.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7312/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre d'AL (audició i llenguatge) en
relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les
Illes Balears.

Hi ha 234 AL en els centres públics d'Educació Infantil i
Primària per a un total de 63.456 alumnes. Així mateix, hi ha
56 AL en els centres de Secundària per a 32.085 alumnes
d'ESO.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-159.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-161.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=10
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7316/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre d'AD (atenció a la diversitat) en
relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les
Illes Balears.

La figura dels AD es troba en extinció que progressivament
ha estat substituïda per PT i AL. Actualment hi ha 97 AD en els
centres d'Educació Infantil i Primària públics per a un total de
63.456 alumnes. Pel que fa a ESO, n'hi ha 9 per a un total de
32.085 alumnes.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7634/22, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa British del CEIP Sa Graduada.

El ministeri va fer sempre la selecció dels assessors del
British des de 1996 fins al 2018, moment en què el ministeri
aturà la contractació de nous assessors per al programa. No és
possible fer contractes temporals, per tant amb la legislació
actual la contractació s'ha de realitzar a través dels processos
selectius de personal docent.

per sentència judicial, els assessors que ja treballen als
centres es mantenen com a personal del centre per antiguitat.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8391/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a licitació de les obres per a la construcció de la
nova seu del Conservatori de Maó.

El novembre de 2022 la licitació quedà deserta i en aquests
moments la Direcció General d'Arquitectura fa una revisió de
preus. Una vegada feta la revisió de preus s'hauran de realitzar
les modificacions oportunes en el pressupost.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 8570/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes de lloguer social formulades d'acord amb
l'article 26 bis de la Llei 5/2018.

Respecte de quantes ofertes de lloguer social s'han formulat
per part de grans tenidors, al Govern de les Illes Balears ens
n'han comunicat 128, repartides de la manera següent:

Mallorca 102
Menorca 4
Eivissa 22

El Govern de les Illes Balears no té constància sobre
quantes d'aquestes ofertes de lloguer social han estat acceptades
per part de les persones, unitats familiars o unitats de
convivència afectades pel procés de compravenda d'un
immoble, ja que, segons l'article 26 bis de la Llei 5/2018,
d'habitatge de les Illes Balears, l'única dada que els grans
tenidors han de comunicar a l'administració és l'oferta
obligatòria de lloguer social.

Palma, 1 de febrer de 2023
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13015/22, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a intervenció de l'Institut per a la
Convivència i l'Èxit Escolar arran dels fets ocorreguts el
passat 25 de novembre al col·legi La Salle de Palma.

L'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar no realitza
cap actuació arran dels fets indicats.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13472/22, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a cartografia de les finques públiques
existents a la Serra de Tramuntana.

Sí.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-171.pdf#page=10
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-174.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-183.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-189.pdf#page=76
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 64/23, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'explotacions agràries considerades com a professionals a
les Illes Balears.

El gener de 2023 hi havia 2.423 explotacions agràries
considerades com a professionals a les Illes Balears, segons les
dades registrades disponibles. Per altra banda, els anys 2019,
2020, 2021 i 2022 hi havia un total de 2.179, 2.332, 2.372 i
2.408 explotacions considerades com a professionals,
respectivament.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 466/23, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a descongestió del Centre de salut Canal Salat.

Fins ara el projecte que es volia fer era ampliar el centre de
salut. L'esmentada ampliació preveia resoldre els principals
problemes que presenta el centre. Per una banda, una
concentració de les consultes d'Atenció Primària, tant de
medicina de família i pediatre en una sola planta i amb espais
suficients per als 14 equips de metge i infermera amb una major
superfície disponible, a més d'espais específics per a la
realització de tècniques i proves.

Per altra banda es reorganitzen els espais d'urgències,
rehabilitació i hemodiàlisi de la planta baixa i tota l'atenció
hospitalària en una única planta (segona) que permetrà el
creixement en els propers anys.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 467/23, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtio de cartilles sanitàries que han d'atendre els
metges assignats al Centre de salut Canal Salat.

Amb dades del TSI del mes de gener de 2023 la mitjana
d'usuaris per quota dels metges de família és de 1.837 i de
1.711 per als pediatres. El passat mes d'octubre es va
incorporar una nova unitat bàsica assistencial formada per una
metgessa de família i una infermera.

La demanda assistencial està relacionada amb diferents
factors organitzatius (gestió de la demanda, substitucions del
personal, absència dels sanitaris, ...), professionals (gestió de la
consulta, organització amb la seva infermera), característiques
socioeconòmiques de la població, morbiditat poblacional, etc.
La relació amb la ràtio de cartilles té un menor impacte.

També hem de recordar que el centre disposa d'un SUAP
molt ben equipat que dóna una excel·lent resposta a la demanda
urgent.

Per aquest motiu, s'està treballant de manera interna amb
l'¡equip directiu per adequar la demanda a les necessitats de la
població adequant la seva resolució segons el professional més
adequat (infermera, farmacèutica, AP, auxiliar, administratiu).
En aquest canvi entrarà en funcionament el projecte d'infosalut
connecta.

Amb les condicions actuals, els sanitaris poden donar una
atenció adequada als seus pacients, aquestes poden ser encara
millor i per això s'està treballant amb els canvis organitzatius
anteriorment mencionats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 652/23, del diputat Joan Josep
Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a acord marc per a la recuperació dels drets
sociolaborals del sector de l'ensenyament públic.

En aquests moments la negociació per a un nou acord marc
es troba en procés de negociació.

Palma, 23 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 832/23, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a motiu de la suspensió de les proves
externes de l'Institut de Qualitat i Avaluació del Sistema
Educatiu per al curs 2022-2023.

En lloc de fer les proves a tots els centres en farem a una
mostra de centres voluntaris a fi de no sobrecarregar-los amb
més feina aquest curs. Així mateix, el ministeri encara no ha
acabat de definir el marc d'avaluació LOMLOE per a les proves
externes. El curs 2023/2024 està previst que es facin les proves
a tots els centres a 4t d'Educació Primària i a 2n d'ESO.

Palma, 22 de febrer de 2023
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1230/23, dels Grups Parlamentaris

Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-proposta per les
Illes Balears i Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la cap de servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari
Son Espases, sobre el Pla Nacional d'Abordatge de les
Teràpies Avançades CAR-T.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2023, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença de
la cap de servei d'Hematologia de l'Hospital Son Espases, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1416/23, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
gestió de les emergències relacionades amb els efectes
derivats de la borrasca Juliette.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2023, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: ateses la rellevància de
l'assumpte i les informacions aparegudes recentment sobre
aquesta qüestió.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1121 i 1263/23.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2023, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades per les diputades Maria
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, i Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives
a HPO del solar de la comissaria d'Eivissa i a valoracions
negatives de l'Estatut d'Autonomia des del si del Govern, per
les preguntes RGE núm. 1365 i 1366/23, relatives a situació
que pateixen els pacients oncològics a Eivissa i Formentera i a
gestió sanitària del Govern a Eivissa i Formentera,
respectivament.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de portaveu titular i portaveu suplent del Grup

Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1373/23,
del Grup Parlamentari Mixt, i es dóna per assabentada de ña
designació de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda com a portaveu
titular i del diputat Josep Castells i Baró com a persona que
eventualment la pot substituir, amb efectes de dia 1 de març
d'enguany.

Palma, a 2 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 1324/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència d'infeccions relacionades amb l'assistència hospitalària a l'Hospital General per mes i per servei des de l'any 2019.
	RGE núm. 1325/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de bacterièmies per mes i per servei des de 2019 a l'Hospital General.
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	RGE núm. 1329/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a úlceres per decúbit a l'Hospital General per mesos i per servei des de l'any 2019.
	RGE núm. 1330/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a l'Hospital Joan March per mesos i per principi actiu des de l'any 2019.
	RGE núm. 1331/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre d'envasos d'antibiòtics dispensats a l'Hospital General per mesos i per principi actiu des de l'any 2019.
	RGE núm. 1332/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terapeutes ocupacionals per hospital de mitjana i llarga estada, per mesos, des de l'any 2019.
	RGE núm. 1333/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant un delicte d'intrusisme a Eivissa.
	RGE núm. 1334/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intrusisme a Eivissa i Formentera.
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	RGE núm. 1338/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mortalitat per càncer a l'Àrea de Salut de Mallorca per mes i per tipus de tumor des de l'any 2019.
	RGE núm. 1339/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones susceptibles de cribratge de càncer de mama l'any 2022.
	RGE núm. 1340/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones susceptibles de cribratge de càncer de mama que han estat convidades l'any 2022.
	RGE núm. 1341/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dones susceptibles de cribratge de càncer de mama que han estat explorades l'any 2022.
	RGE núm. 1342/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura del programa de càncer de mama el 2022.
	RGE núm. 1343/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon a les Illes Balears per àrea des de 2015.
	RGE núm. 1344/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon que han estat convidades a participar per àrea des de 2015.
	RGE núm. 1345/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones susceptibles de cribratge de càncer de còlon que han estat explorades des de l'any 2015.
	RGE núm. 1346/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han participat en el cribratge de càncer de còlon, taxa de cobertura des de 2015.
	RGE núm. 1347/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa de positius del programa de càncer de còlon des de 2015.
	RGE núm. 1348/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oncòlegs i oncòlogues en plantilla.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1365/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació que pateixen els pacients oncològics a Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 1366/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió sanitària del Govern a Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 1393/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a elecció de senador propi per a Formentera.
	RGE núm. 1395/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a licitació de l'hospital de Felanitx.
	RGE núm. 1397/23, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració sobre el preu de la cistella de la compra.
	RGE núm. 1398/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació actual dels fons europeus per a PIME i empreses.
	RGE núm. 1400/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueig de la llei ELA.
	RGE núm. 1401/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució dels fons europeus Next Generation a les Illes Balears.
	RGE núm. 1402/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació dels alumnes de l'Institut Biel Martí de Ferreries per a la PBAU.
	RGE núm. 1403/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paralització de 102 obres públiques per no actualitzar els preus.
	RGE núm. 1404/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació per fer front als efectes de la tempesta Juliette.
	RGE núm. 1405/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a HPO del solar de la comissari d'Eivissa.
	RGE núm. 1406/23, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera sanitària a les Illes Balears.
	RGE núm. 1407/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carta del Defensor del Pacient en relació amb l'abandonament de pacients oncològics.
	RGE núm. 1408/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inflació que pateixen les famílies de les Illes Balears.
	RGE núm. 1409/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus Next Generation.
	RGE núm. 1410/23, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visats d'or.
	RGE núm. 1411/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a afirmació del vicepresident Sr. Yllanes sobre VOX i els assassins.
	RGE núm. 1412/23, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a declaracions del rector de la UIB Jaume Carot sobre PP-VOX.
	RGE núm. 1415/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de la nova escalada de preus en les famílies de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1232/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inclusió de la síndrome Coffin-Siris en el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament en el sistema de la Seguretat Social de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 1303/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paralització de la posada en marxa de la torre de control virtual a l'aeroport de Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1315/23, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a posada en valor del  patrimoni militar de la Guerra Civil a Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4839/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a reforma i millora de l'escola de Son Juny a Sant Joan.
	A la Pregunta RGE núm. 5212/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de l'IES Marc Ferrer.
	A la Pregunta RGE núm. 7310/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de PT (pedagogia terapèutica) en relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7312/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre d'AL (audició i llenguatge) en relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7316/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre d'AD (atenció a la diversitat) en relació amb el nombre d'alumnes a l'escola pública a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7634/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa British del CEIP Sa Graduada.
	A la Pregunta RGE núm. 8391/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a licitació de les obres per a la construcció de la nova seu del Conservatori de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 8570/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de lloguer social formulades d'acord amb l'article 26 bis de la Llei 5/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 13015/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervenció de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar arran dels fets ocorreguts el passat 25 de novembre al col·legi La Salle de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 13472/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cartografia de les finques públiques existents a la Serra de Tramuntana.
	A la Pregunta RGE núm. 64/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'explotacions agràries considerades com a professionals a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 466/23, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descongestió del Centre de salut Canal Salat.
	A la Pregunta RGE núm. 467/23, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio de cartilles sanitàries que han d'atendre els metges assignats al Centre de salut Canal Salat.
	A la Pregunta RGE núm. 652/23, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l'ensenyament públic.
	A la Pregunta RGE núm. 832/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motiu de la suspensió de les proves externes de l'Institut de Qualitat i Avaluació del Sistema Educatiu per al curs 2022-2023.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1230/23, dels Grups Parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-proposta per les Illes Balears i Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença de la cap de servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases, sobre el Pla Nacional d'Abordatge de les Teràpies Avançades CAR-T.
	RGE núm. 1416/23, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la gestió de les emergències relacionades amb els efectes derivats de la borrasca Juliette.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1121 i 1263/23.



	4. INFORMACIONS
	Canvi de portaveu titular i portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt.


