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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1534/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern en matèria de família i
conciliació.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre política del Govern en matèria de família i
conciliació.

Palma, a 8 de març de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1630/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
transport terrestre, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
208/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
208/23, relativa a política general del Govern en matèria de
transport terrestre, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar la cobertura horària del servei ferroviari, a
primera i darrera hora dels dies laborables, a implantar trens
nocturns els caps de setmana i a suprimir la disminució de
freqüències d'estiu.

2. A causa de l'important increment d'agressions els darrers
anys, principalment als vigilants de seguretat, i atès que aquests
no tenen reconeguda la figura “d'agent d'autoritat”, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar, abans del proper 1 d'abril de 2023, una
urgent negociació amb els responsables de la Policia Local de
Palma i amb la delegada del Govern perquè almenys l'estació
intermodal i els voltants tinguin la presència dels agents
d'autoritat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que treballi amb la prioritat de prestar un servei
còmode, segur, fiable i puntual a les línies actuals d'SFM, i que
paral·lelament treballi per poder incrementar freqüències i
línies amb el personal, el material i les infraestructures
necessàries per mantenir aquests estàndards de qualitat, i
concretament:

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

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dugui a terme la millora del servei d'informació i
atenció als usuaris, per tal que sigui àgil i eficient, i que permeti
formular suggeriments, queixes o reclamacions via telefònica
o presencial per registre, disponible totes les hores que SFM
presta serveis.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la seguretat del Servei Ferroviari de
Mallorca, reconegut com una de les infraestructures crítiques,
amb les següents mesures:

a) Reorganitzar la zona de taquilles i instal·lar urgentment
arcs de seguretat per detectar qualsevol classe d'arma per evitar
mals majors.

b) Reforçar la vigilància a l'estació intermodal amb un guia
caní a tots els torns per poder incrementar la seguretat dels
vigilants i usuaris.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar els serveis tècnics i les infraestructures
d'SFM i concretament a:

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

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

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

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

e) Dotar SFM amb un sistema de control de circulacions de
màxim nivell per facilitar la gestió del trànsit, permetre majors
freqüències en hora punta i evitar l'acumulació de retards.

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge perquè treballi per orientar tota la política
d'adquisició de trens a aconseguir gradualment una flota
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d'unitats de 4 cotxes, homogènia, fiable i suficient per
simplificar les línies de manteniment, garantir la disposició
d'unitats en manteniment preventiu i en reserva i encaminada a
un futur augment de freqüències.

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

"Capítol II
Drets i deures de les persones usuàries

Article 3. Drets
n) Transport de bicicletes:

I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells
trens habilitats a aquest efecte i assenyalats en els horaris
oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana
i festius s’admeten bicicletes en tots els trens, sempre que
s’aprofitin els espais reservats a aquest efecte.

(...)

III. Les persones que viatgen han de romandre en les
plataformes dels cotxes i al costat de la bicicleta, i s’han de
responsabilitzar en tot moment de no causar molèsties a la
resta de passatge i sense malmetre el material ferroviari.

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

V. S’admeten grups de viatgers amb bicicletes sempre que
hi hagi autorització prèvia. 

Article 4. Deures Prohibicions:
h) Circular sobre patins, bicicletes o similars dins dels

trens i de les instal·lacions."

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a revisar, actualitzar i fer complir l’Acord
del Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
sobre l’aprovació del Reglament de Serveis del BOIB 24 de 19
de febrer de 2015:

"m) La persona que viatja té dret a transportar objectes
diversos com ara maleta de viatge, motxilla o bicicletes
plegables que, tot i que no tenguin la condició d’equipatge
de mà, siguin d’una naturalesa que no contravingui allò que
disposa l’article 4, punt 3. L’empresa queda exempta de
responsabilitat en el cas de pèrdua, robatori o desperfecte.

n) Transport de bicicletes:
I. S’admet el passatge amb bicicleta únicament en aquells
trens habilitats a aquest efecte, i assenyalats en els horaris
oficials. Llevat dels serveis especials, els caps de setmana

i festius s’admeten bicicletes en tots els trens, sempre que
s’aprofitin els espais reservats a aquest efecte."

10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a modificar i incorporar dins l’Acord del
Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
sobre l’aprovació del Reglament de Serveis una regulació de
l’ús del patinet en les estacions i a l’interior dels trens adequada
a la nova realitat que vivim, atès que en els darrers mesos s'han
produït diferents explosions de patinets dins trens a la península
-en alguns casos produint ferides a diversos viatgers.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que els recursos
inclosos en el factor d'insularitat no constitueixen recursos
addicionals, sinó que actuen com a substitutius dels convenis de
carreteres entre els consells insulars i el Govern d'Espanya i del
Conveni Ferroviari amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Aquest fet suposa un engany per part de la ministra
d'Hisenda i Funció Pública, Sra. Maria Jesús Montero, assumit
i consentit per part de la presidenta Francina Armengol, i al
mateix temps suposa un menyspreu a les institucions insulars i
al conjunt de ciutadans de les Illes Balears. En conseqüència,
el Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en coordinació amb el
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a iniciar una negociació
immediata encaminada al fet que es puguin signar els convenis
de carreteres i el conveni ferroviari en el termini més breu
possible.

Palma, a 10 de març de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 1631/23, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transferència de costes i litoral, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 209/23.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
209/23, relativa a transferència de costes i litoral, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a les
peticions realitzades pel Consell Insular de Formentera en
matèria de costes i litoral, i que van ser aprovades per
unanimitat pel Ple ordinari del Consell d'octubre de 2022 i de
la Junta de Govern de 28 d'octubre de 2022.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a les reivindicacions del Consell Insular
de Formentera en matèria de costes i litoral aprovades pel seu
Ple ordinari d'octubre de 2022, i tenir-les en consideració a
l'hora de gestionar les competències.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a les
peticions realitzades pel Consell Insular d'Eivissa sobre la
modificació del Reglament de costes i litoral, aprovades en la
sessió del Ple de dia 28 d'octubre de 2022.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la gestió en matèria de costes i litoral sigui
exercida de manera que faci compatible el necessari equilibri
entre l'activitat humana/econòmica i la conservació de la costa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es procedeixi a la resolució dels expedients
pendents dins el present exercici.

6. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia favorablement
a la conservació i el manteniment de totes les “casetes de
vorera” que existeixen en el litoral de les Illes, i que formen
part del seu paisatge i de la idiosincràsia de Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en el marc de les seves competències en
matèria de costes i litoral, posi en marxa un pla de conservació
de casetes de vorera i edificis tradicionals de la costa, perquè
de manera coordinada amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats s'eviti l'abandonament, la degradació i la
destrucció de les edificacions amb valor patrimonial, procurant
les pròrrogues de les concessions en el marc de la legislació
aplicable i de manera que es garanteixin els usos tradicionals,
el seu correcte manteniment i conservació.

Palma, a 10 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1508/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
cost dels programes d'IB3 TV Agafa'm si pots i Jo en sé més
que tu.

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

Cost dels programes d'IB3 TV Agafa'm si pots i Jo en sé
més que tu des de l'any en què s'inicià la seva producció i
emissió fins a l'actualitat.

Palma, a 7 de març de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 1545/23, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestions del Govern
davant la Direcció General d'Aviació Civil perquè l'OSP
interilles reculli el servei d'acompanyament de menors.

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

Quines gestions ha fet el Govern davant la Direcció General
d'Aviació Civil perquè l'OSP interilles reculli el servei
d'acompanyament de menors?

Palma, a 8 de març de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 1640/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a posada en funcionament de les pedreres
d'Establiments (I).

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

En relació amb la restauració o la posada de nou en
funcionament de les pedreres ubicades a Establiments, ens pot
indicar el Govern quins tràmits i informes s'han realitzat
després de l'avaluació ambiental?

Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 1641/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a posada en funcionament de les pedreres
d'Establiments (II).

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

En relació amb la restauració o posada de nou en
funcionament de les pedreres ubicades a Establiments, s'ha
requerit a les empreses promotores l'aportació de la
documentació assenyalada per la Direcció General de Residus
per emetre el seu informe o autorització? En cas afirmatiu,
indiquin quin dia es va requerir la informació i si ha estat
presentada i en quina data.
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Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 1642/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a posada en funcionament de les pedreres
d'Establiments (III).

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.

Té coneixement i ha analitzat el Departament de Mines del
Govern l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Palma que
rebutja la restauració o la posada en funcionament de les
pedreres d'Establiments?

Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

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 15 de març de 2023, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1639/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió en
matèria sanitària.

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, continua pensant que s'ha fet una bona
gestió en matèria sanitària?

Palma, a 13 de març de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 1687/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
polítiques del Govern per atreure i retenir el talent 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. Conseller, com valora les polítiques del Govern per
atreure i retenir talent?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 1688/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a opinió de la
conselleria sobre la implantació d'eòlica offshore a Balears.

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

Sr. Conseller, quina és la valoració, tant mediambiental com
territorial, de la conselleria pel que fa a la determinació de
zones d'alt potencial eòlic susceptibles d'albergar mitjans de
generació offshore?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

D)
RGE núm. 1689/23, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a efectes del Pacte pel benestar emocional
i la salut mental.

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.
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Sra. Consellera, en què es traduirà el Pacte pel benestar
emocional i la salut mental signat dimarts passat en el
Parlament?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 1690/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a endarreriment en l'aplicació de les notes
LOMLOE.

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

Sra. Presidenta, com així el seu govern permetrà que els
centres d'educació estiguin un any més sense aplicar les notes
LOMLOE si consideren que és una llei tan bona?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 1695/23, de la diputada Vanessa Díaz i

Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rehabilitació
del mollet d'Es Caló.

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, quines actuacions ha previst el Govern, quan
assumeixi les competències de costes, respecte de la
rehabilitació del mollet d'Es Caló?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Vanessa Díaz i Ojeda

G)
RGE núm. 1696/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plus d'insularitat per als funcionaris de l'Estat destinats 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, per què han girat l'esquena als empleats
públics de l'Estat pel que fa al plus d'insularitat?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 1697/23, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per a la ramaderia.

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.

Quins resultats ha aconseguit el Govern de les Illes Balears
amb el Pla estratègic per a la ramaderia?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 1698/23, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proliferació de bandes juvenils 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.

Quan pensa el Govern afrontar seriosament el problema que
suposa la proliferació de bandes juvenils a les Illes Balears?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 1699/23, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
LOMLOE i formació de l'alumnat de cara al futur.

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

Considera el Govern que l'actual aplicació de la LOMLOE
a les Illes Balears contribueix a una millor formació de
l'alumnat de cara al futur?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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K)
RGE núm. 1700/23, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'Hospital de Can Misses.

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, considera que l'Hospital de Can
Misses es troba en una situació òptima?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 1701/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
l'institut integrat de formació professional d'Es Castell.

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

En quina situació es troba la redacció del projecte de
l'institut integrat de formació professional d'Es Castell?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 1702/23, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
gestió per a la pesca de la llagosta.

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.

Quina valoració fa el Govern del Pla de gestió per a la
pesca de la llagosta a aigües exteriors adjacents a les Illes
Balears?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 1703/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de la borrasca Juliette.

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

Considera el Govern que ha gestionat adequadament la
borrasca Juliette?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 1704/23, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problema d'"okupació" 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.

Per què no ha volgut el Govern plantar cara al problema
dels "okupes"?

Palma, a 15 de març de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 1705/23, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de la
inflació per als ciutadans de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, creu que ha fet tot el possible per evitar
l'impacte que suposa la inflació per als ciutadans de les Illes
Balears?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa
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Q)
RGE núm. 1707/23, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a incitació a l'odi contra 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.

Sra. Garrido, està el Govern de les Illes Balears incentivant
i incitant l'odi contra VOX?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

R)
RGE núm. 1708/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
serveis als ciutadans per part de l'administració
autonòmica.

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 l'actual administració
autonòmica presta un servei adequat als ciutadans?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 1709/23, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compromís del
Govern amb la millora dels serveis públics.

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.

El Govern està realment compromès amb la millora dels
serveis públics?

Palma, a 15 de març de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant aquesta
comissió següents.

Palma, a 9 de març
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1507/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
enregistrament dels programes d'IB3 TV Agafa'm si pots i
Jo en sé més que tu, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, pot detallar en quins estudis, a quines ciutats
i durant quin temps s'han enregistrat els programes d'IB3 TV
Agafa'm si pots i Jo en sé més que tu?

Palma, a 7 de març de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 1510/23, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a campanya electoral, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quina previsió tenen per encarar la cobertura de les
eleccions autonòmiques, insulars i municipals de maig de
2023?

Palma, a 7 de març de 2023
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis
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C)
RGE núm. 1514/23, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració dels 18 anys de l'ens públic,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, com valora els 18 anys de l'ens públic?

Palma, a 8 de març de 2023
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 1517/23, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a segon
canal de ràdio dedicat a la música i a la cultura, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, l'actual direcció d'IB3 té previst posar en
marxa les emissions d'un segon canal de ràdio dedicat a la
música i a la cultura?

Palma, a 8 de març de 2023
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

E)
RGE núm. 1552/23, de la diputada Vanessa Díaz i

Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
representativitat de Formentera a la ràdio i televisió
públiques, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Consideren que la representativitat de Formentera a la ràdio
i televisió públiques crea una radiotelevisió realment balear?

Palma, a 9 de març de 2023
La diputada
Vanessa Díaz i Ojeda

F)
RGE núm. 1554/23, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a neutralitat de tots els espais d'IB3 durant la
propera precampanya electoral, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quins criteris pensa establir per garantir la màxima
neutralitat de tots els espais d'IB3 durant la propera
precampanya electoral?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 1555/23, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a igualtat de tracte als partits polítics, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Creu que actualment existeix igualtat de tracte als partits
polítics a tots els espais d'IB3?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 1556/23, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Com avança el procés d'internalització d'IB3?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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I)
RGE núm. 1558/23, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
evolució d'IB3 en aquests 18 anys, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quina valoració fa de l'evolució d'IB3 en aquests 18 anys?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 1559/23, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni firmat amb l'Associació 3 Salut Mental, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

En què consisteix el conveni firmat amb l'Associació 3
Salut Mental?

Palma, a 9 de març de 2023
La diputada
Irene Triay i Fedelich

K)
RGE núm. 1560/23, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració dels
documentals emesos a IB3 TV el dia de les Illes Balears,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina és la valoració de què disposa l'EPRTVIB, interna i
externa, dels tres documentals emesos a IB3 TV el dia de les
Illes Balears?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Jordi Marí i Tur

L)
RGE núm. 1561/23, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur
per a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quins considera que són els principals reptes de futur
d'IB3?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

M)
RGE núm. 1565/23, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
igualtat de condicions en la participació de partits polítics
als debats durant la campanya electoral, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Garantirà la direcció d'EPRTVIB la igualtat de condicions
respecte de la participació dels partits polítics als debats durant
la campanya electoral?

Palma, a 9 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1600/23, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reprovació.

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

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears reconeix al
capítol I, article 40.1, que el Parlament “representa el poble de
les Illes Balears”. Tot i resultar obvi, cal recordar que la
institució no deixa de ser un òrgan de poder polític, on
s'exerceix la representació popular i que aquesta s'expressa a
través de la seva composició de manera que ha de donar cabuda
a les diverses opcions de l'electorat i canalitzar en la seva
actuació pública l'exercici de tal representació.

Ara, quan tot just s’acaba de celebrar el 40è aniversari de
l’Estatut que va obrir les portes al nostre autogovern, cal
reivindicar la sobirania d’una institució que, si bé és cert que
necessita un nou marc jurídic i també fixar un nou marc de
relacions amb l’Estat i Europa, ens ha permès avançar com a
societat.

Per això mateix, en el marc d’aquest aniversari, cal
mantenir viva l’essència parlamentària, respectar la sobirania
del Parlament i fer valer allà on sigui el compliment de les
seves decisions, que no deixen de ser la representació de la
voluntat popular.

Així, en l’exercici de les seves funcions, reconegudes tant
a l’Estatut com a la Constitució Espanyola, el Ple del Parlament
de les Illes Balears va aprovar el passat mes de setembre de
2022 una proposició de llei, presentada per Més per Menorca,
en la qual es demanava modificar la llei estatal d’arrendaments
urbans -LAU-, amb l’objectiu d’aconseguir un marc jurídic que
permetés a les comunitats autònomes marcar un topall als preus
del lloguer. L’acord va ser possible amb els vots a favor dels
diputats de MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, PSIB i Grup
Mixt.

La iniciativa, tal com fixa la legislació vigent, va ser
traslladada al Congrés dels Diputats per ser debutada i ser presa
en consideració. El debat, produït el passat 7 de març de 2023,
va comptar amb la participació de diversos diputats illencs de
les formacions que ja hi havien donat suport el passat mes de
setembre al Parlament.

Finalment la iniciativa va ser rebutjada de manera
inexplicable amb el vot en contra de formacions polítiques que
en el Parlament de les Illes Balears hi havien votat a favor i, en
canvi, a Madrid van optar per l’opció contrària. Un canvi de
posicionament i del sentit del vot que va propiciar que la
proposta, avalada pel Parlament, de manera majoritària i en
representació de la ciutadania, hagi decaigut i no pugui ni tan
sols ser debatuda en una institució que, paradoxalment, també
representa la sobirania popular.

Sens dubte la deslleialtat política i el menyspreu a la
ciutadania de les Illes Balears és més greu en el cas dels
diputats electes per aquesta circumscripció electoral. Dels vuit
diputats electes a les Illes Balears, sis van votar en contra de la
voluntat majoritària demostrada al Parlament, màxim òrgan
representatiu de la sobirania popular.

Davant aquest greuge, que malauradament no és el primer,
el ben cert és que la representació de la ciutadania de les Illes
Balears a les Corts Generals ha estat silenciada i menystinguda.
Tot i que la llista de greuges és llarga, en aquest cas l’ofensa és

encara més gran atenint-nos al fet que l’accés a l’habitatge és,
ara per ara, una de les principals dificultats a les quals ha de fer
front la ciutadania de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Així les coses, el Parlament de les Illes Balears ha d’actuar
en conseqüència i fer escoltar la seva veu i arribar on sigui
perquè les seves decisions, sobiranes, legals i democràtiques,
siguin aplicades i ajudin a solucionar la vida de les persones.

De no fer-ho, de no actuar, la legitimitat i la credibilitat
davant la ciutadania que confia en el sistema democràtic i en el
bon i transparent funcionament de les institucions podrien
quedar malmeses de manera irreparable.

Per tot això, el grup parlamentari de MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reprova els dos diputats
illencs del Partit Socialista, que van votar en contra de la
voluntat majoritària d’aquesta institució quan el seu partit
formava part d’aquesta majoria.

Palma, a 10 de març de 2023
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Josep Ferrà i Terrassa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2023, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1505/23, dels Grups Parlamentari Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla de
formació en humanització i eines d'autocura per als
professionals que treballen a la sanitat pública, davant la
Comissió de Salut.

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

Les ciències de la salut i tot el que aquestes abasten ja duen
intrínsecament els valors de ser quelcom humà i humanitzador.
Els professionals de l'atenció sanitària tracten persones i, a més,
persones en situació vulnerable. No obstant això, l'estada en un
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hospital o a un centre de salut no acostuma a ser una
experiència que algú desitgi ni gaudeixi.

En alguns casos l'estada pot ser breu, però en d'altres el
centre es converteix en una segona casa on, malauradament, els
pacients hauran de conviure durant dies o mesos.

Impulsar aquesta cultura de la humanització perquè
impregni tots els racons de l’organització, que és fonamental i
sembla senzill, és molt complex i requereix una important
planificació d'objectius i accions concretes, perquè la
humanització no és un terme abstracte o intangible que
depengui de la voluntarietat de cadascú: la humanització es pot
definir, es pot incorporar en tots els àmbits, es pot mesurar i es
pot palpar.

Valors com l’empatia, el respecte, la professionalitat, tan
preats pels usuaris, han de guiar la nostra pràctica diària per
aconseguir que aquest sistema sanitari que cada vegada més
disposa d’una tecnologia més bona i de fàrmacs més sofisticats
sigui també un sistema més proper, més càlid, que ens escolti
i que ens acompanyi en els nostres processos.

El conjunt de professionals són la peça clau en l’assistència
humanitzada. La formació més habitual aborda aspectes tècnics
i científics. La tecnologia sanitària no inclou valors ni
sentiments, i aquesta absència pot generar una important
barrera entre professionals sanitaris i els seus pacients.

Per tant, és imprescindible proporcionar formació de
manera reglada sobre preparació ètica, humanística, habilitats
de comunicació i relacions interpersonals.

Destacam la necessitat de ser escoltats i de ser informats de
forma comprensible per tal de poder prendre decisions sobre la
seva salut. En diversos estudis se subratlla la confiança de les
persones en el personal sanitari com a font principal
d'informació i per això expressen la necessitat de rebre una
informació sanitària de qualitat i de participar en la presa de
decisions que afecten la seva salut; aconsellable promoure
activitats formatives en matèria d'habilitats de comunicació.

Un aspecte fonamental en la humanització de la salut en
relació amb la població especialment vulnerabilitzada per raó
d'ètnia, gènere, orientació sexual, diferències culturals, etc., té
a veure amb la formació i la sensibilització de professionals en
matèria d'ètica i habilitats de comunicació que inclogui aquests
aspectes.

Per un altra banda, no oblidam que a la 72a Assemblea
Mundial de la Salut (maig de 2019), l'Organització Mundial de
la Salut va decidir incloure la síndrome de desgast professional
(burn out) a la guia de malalties que s'associen a l'ocupació. El
conjunt de professionals de l'assistència sanitària que tenen
contacte amb els usuaris són els més afectats per aquesta
síndrome. Això justifica la necessitat de disposar d'eines
d'autocura per a professionals per prevenir-ho. S'ha accentuat
després de l'atenció a la pandèmia per COVID-19.

Per això és important oferir als professionals de la salut , a
més de formació en matèria de humanització, eines per
potenciar les habilitats personals, detectar i atendre les
necessitats pròpies –tant les físiques com les emocionals– i
fomentar el benestar.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i desenvolupar un pla de formació sobre
humanització complementari al que els professionals hagin
pogut veure a la seva formació universitària que descrigui el
conjunt d'accions destinades a actualitzar, reciclar i renovar les
qualitats i les habilitats de professionals del Servei de Salut en
matèria d'humanització:

1.1. Identificant les necessitats i les mancances de
professionals del Servei de Salut en matèria d'humanització.
1.2. Augmentant i aportant nous coneixements en matèria
d’humanització del màxim nombre de professionals del
Servei de Salut.
1.3. Potenciant al màxim les competències en l’atenció
centrada en les persones.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir eines d'autocura i gestió emocional als
treballadors de la sanitat pública per prevenir i abordar el burn
out.

2.1. Dissenyar i implementar un programa de prevenció i
cura personal basat en metodologia que hagi demostrat
eficàcia, com la consciència plena (mindfulness).

Palma, a 7 de març de 2023
Els diputats
Carles Bona i Casas
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 1506/23, dels Grups Parlamentari Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programa
per protegir el son i el descans de les persones ingressades,
així com el silenci als centres sanitaris, davant la Comissió
de Salut.

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

La majoria dels pacients no descansen ni dormen bé en la
seva estada hospitalària. Algunes vegades és per factors
derivats de la seva malaltia (dolor, nàusees…) i, d’altres, per
factors ambientals, com renous (timbres, alarmes),
interrupcions per part del personal sanitari durant la nit per a
procediments terapèutics (presa de temperatura, de tensió
arterial, etc.).

Això per no mencionar que existeixen més d’un centenar de
trastorns del son, essent l’insomni el més prevalent (20-30%),
seguit de la síndrome de les cames inquietes (5%) i de la
síndrome apnees-hipopnees del son (4-5%).
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Ja es tracti de pacients que tenen un trastorn del son
prèviament o no, el que és cert és que el patiment pel dolor o la
preocupació per la malaltia comporten un estrès. Tot el que
suposa l’entorn hospitalari és un disruptor de la qualitat del
son. Dormir a un llit que no és el teu, en una habitació
compartida, un matalàs que no coneixes, els renous, la llum que
s’encén quan no la necessites. Cal intentar mantenir en la
mesura del possible un entorn agradable perquè la disrupció del
son del pacient mentre està ingressat sigui la mínima possible.

I és que durant el son s’allibera una sèrie de substàncies a
nivell cerebral que repercuteixen a tot l’organisme de tal
manera que s’altera la percepció del dolor. Per exemple, si
parlam de la síndrome de l’apnea obstructiva del son, el 25%
dels pacients presenten mal de cap crònic. El son és un
analgèsic natural que pot ajudar a controlar i disminuir el dolor
però, irònicament, un entorn on les persones pateixen més dolor
dista de ser el millor lloc per dormir: les sorolloses habitacions
d’un hospital.

Els estudis mostren que dormir menys de cinc hores diàries
suposa una major probabilitat que el pacient passi més temps
a l’hospital, agafi un major nombre d’infeccions al disminuir-li
les defenses i li pugui induir un deteriorament cognitiu. De fet
una nit sense dormir redueix la capacitat d’assimilar
coneixements en gairebé un 40% i dormir menys de sis hores
al dia augmenta fins a un 34% el risc cardiovascular. El temps
total de son està relacionat amb la recuperació de la funció
cognitiva en pacients amb dany cerebral traumàtic i un son
reparador disminueix catorze vegades els episodis de deliri (la
desorientació que pateixen alguns pacients, freqüent en els
d’edat avançada, després d’ingressar a un hospital).

Totes aquestes conseqüències estan basades en la
cronobiologia, o la part de la biologia que estudia els ritmes
circadians, el nostre rellotge intern que determina quan tenim
fam o son. I de fet l’estudi dels mecanismes moleculars que
controlen aquests ritmes circadians van rebre el premi Nobel de
medicina l’any 2017. Perquè el nostre rellotge intern regula
funcions crítiques com el comportament, els nivells
d’hormones, el son, la temperatura corporal i el metabolisme.
El nostre benestar es veu afectat quan hi ha un desajust
temporal entre el nostre entorn extern i aquest rellotge intern,
per exemple quan viatjam al llarg de diferents fusos horaris i
experimentam “jet lag”. En aquest sentit, també hi ha diverses
indicacions que si hi ha una manca de coincidència crònica
entre el nostre estil de vida i el ritme que marca el nostre
rellotge això conduirà a major risc de patir diverses malalties.

No només això. Com a conseqüència de tot això, fomentar
que els pacients hospitalitzats dormin i descansin millor, a més
de millorar l'eficiència dels hospitals també incrementaria la
satisfacció dels malalts, un fet que resulta molt important.
L’atenció al pacient milloraria notablement i els llits dels
hospitals quedarien lliures abans si el son ininterromput
s’incorporàs com un component integral de la gestió de
l’atenció de la salut.

De fet el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual
es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou,
en allò referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat
i emissions acústiques, regula els màxims decibels que hi pot
haver a un hospital, fent distinció entre zones d’estada i
dormitoris, uns límits que no sempre són respectats i que

tampoc són per si mateixos una solució a la problemàtica
presentada. De fet a les Illes Balears existeixen diferents
experiències, com la campanya «Silenci» a les àrees
d’urgències, hospitalització i consultes de l’hospital Son
Espases, el programa «Dorm-B» per facilitar el son i el descans
nocturn dels pacients ingressats a l’Hospital de Sant Joan de
Déu, i la campanya SueñOn® als hospitals de Son Llàtzer i
Manacor, un projecte amb suport dels professionals sanitaris
amb l’objectiu de promoure el descans dels pacients
hospitalitzats, planificant les interrupcions nocturnes per part
dels professionals per facilitar el descans dels pacients.

Emperò consideram necessari geneneralitzar aquestes
experiències a tots els hospitals de les Illes Balears.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adherir tots els hospitals de les Illes Balears a les
campanyes de sensibilització tant per als pacients hospitalitzats
com acompanyants i professionals per protegir el son i el
descans de les persones ingressades, així com del silenci als
centres sanitaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a considerar la implantació de mesures en el programa
del punt anterior com poden ser la designació d’hores sensibles
per al descans dels pacients per permetre que dormin unes
hores mínimes sense interrupcions, ajustant així les cures i  els
horaris de medicació en la mesura del possible, procurar horaris
adients per al trasllat dels pacients, informar i educar de l’efecte
del renou en la salut, fer un manteniment adient de les
instal·lacions i els equipaments (portes amb frontisses
lubricades, carros que no facin renou, etc.), col·locar
mesuradors de renou als controls d’infermeria, davallar el to de
veu, intentar fer servir llum tènue d’una llanterna per fer les
rondes nocturnes, davallar el volum dels telèfons mòbils o no
fer servir el passadís per tenir converses.

Palma, a 7 de març de 2023
Els diputats
Carles Bona i Casas
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 1548/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a millora de les condicions de les cuidadores,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.
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A Espanya hi ha un total d'1.415.578 de persones
dependents, de les quals més de 195.000 persones romanen en
les llistes d'espera d'ajudes a la dependència, segons les dades
del primer  semestre de 2022 publicades per l'Institut de Majors
i Serveis Socials (IMSERSO). Segons les últimes dades de
l'Institut Nacional d'Estadística, el 2022 Espanya ha registrat un
nou màxim d'envelliment del 133,5% o, cosa que és el mateix,
ja es comptabilitzen 133 persones majors de 64 anys per cada
100 menors de 16. A mesura que el nombre de dependents
creix, també ho fa la quantitat de famílies que busquen
professionals per fer-se càrrec de les seves cures.

Si bé és cert que la situació ideal per a moltes famílies és
recórrer als serveis d'un cuidador professional, els seus elevats
costos en comparació amb la prestació rebuda fan que, a
Espanya, un 80% dels cuidadors siguin no professionals i,
d'aquesta xifra, gairebé un 90% són cuidadores dones. És a dir,
més de 5 milions de dones han reduït la seva jornada o han
renunciat al seu lloc de treball per cuidar un familiar dependent,
la qual cosa incrementa directament la bretxa laboral de gènere.

D'acord amb algunes enquestes realitzades per l'IMSERSO,
un 90% de les dones que es dediquen a la cura no professional
de familiars dependents ho fan per obligació moral. És a dir, el
fet que la cura recaigui en les dones es deu sobretot a una
decisió personal que es veu influenciada per raons culturals
poderosament arrelades. A més, diversos estudis expliquen la
presència majoritària de dones amb discapacitat i possible
dependència perquè, en comparació amb els homes, elles
compten amb una esperança de vida més elevada. D'aquesta
manera es produeix la feminització de la cura en el seu doble
vessant: persona cuidadora i persona cuidada, es converteix en
una dinàmica de “cercle tancat” el pes del qual recau sobre les
dones i té conseqüències sobre les seves vides.

Pel que fa a les condicions que tenen les cuidadores
informals quan decideixen dedicar-se a la cura d'un familiar
dependent són com a mínim precàries. Una vegada que s'ha
reconegut el grau de dependència al familiar -el temps mitjà del
qual per a la tramitació de l'expedient ronda els 426 dies- es
podrà optar per una ajuda per a la residència, per a ajuda a
domicili o per contractar un cuidador no professional.
Havent-hi diferències en la quantia en les diferents comunitats
autònomes, la mitjana nacional de la prestació seria la següent:

- Entre 150 i 430 euros mensuals per a cuidadors no
professionals.
- Entre 465 i 580 euros mensuals per al pagament de
residències.
- Entre 450 i 570 euros mensuals per al servei d'ajuda a
domicili.

Analitzant la quantia per als cuidadors no professionals,
habitualment exercits per dones (en un 90%), la quantia
màxima que poden percebre per un treball de dedicació plena
per a l'atenció d'un familiar dependent són 430€. Les dones
estan reduint la seva jornada o, en molts casos, renunciant al
seu lloc de treball, per una quantia que dista molt del salari 
mínim interprofessional. Aquesta prestació repercuteix
directament en la pensió que rebran una vegada que es jubilin.

Davant una situació d'envelliment de la població, d'augment
constant de persones dependents, és necessari garantir unes
condicions mínimes econòmiques i laborals per a aquelles
persones que decideixen dedicar-se a cura de familiars

dependents. En primer lloc, és necessari assegurar que aquelles
persones que decideixin dedicar-se a aquesta labor ho
decideixin lliurement sense que sentin la pressió moral de
fer-ho. En segon lloc, a aquelles persones que així ho
decideixin, cal garantir-los una prestació econòmica que,
almenys, estigui equiparada amb el salari mínim
interprofessional. Finalment, amb l'objectiu de reduir la bretxa
laboral de gènere, incrementada per aquelles dones que
decideixen reduir la seva jornada o renunciar al seu lloc de
treball per a la cura de familiars dependents, resulta prioritari
augmentar les ajudes per a la contractació de cuidadors
professionals.

Per aquestes raons, es presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor que
realitzen les dones que exerceixen les cures dels seus familiars
dependents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a:
a) Elevar les quanties mínimes de les ajudes econòmiques

perquè, amb la nova regulació laboral, les famílies puguin
contractar els serveis de professionals de la cura per a l'atenció
dels seus familiars dependents.

b) En el cas de cuidadores professionals, acordar amb la
comunitats autònomes la revisió del sistema  de serveis socials
per evitar empènyer milions de famílies espanyoles a haver
d'assumir de forma no professional les cures dels seus
dependents.

c) En el cas de cuidadors no professionals, augmentar les
prestacions als familiars amb dependents a càrrec, que en la
seva majoria són dones, per garantir que la quantia cobreix les
seves necessitats mínimes.

d) Impulsar la formació contínua dels familiars cuidadors i
el reconeixement d'aquesta formació en el mercat laboral per
millorar les seves perspectives de trobar una ocupació de
manera professional en el sector de les cures en el futur.

Palma, a 8 de març de 2023
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 1557/23, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a regulació
del lloguer de vacances a les plataformes digitals, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

El 2018 la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball va multar Airbnb amb tres-cents mil euros, donat que
considerava que l’empresa nord-americana havia infringit la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears. En
concret, la sanció s’imposava per incomplir l’obligatorietat de
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publicar el corresponent número d’inscripció al registre
d’establiments turístics en els anuncis d’allotjament de
vacances als webs d’aquest tipus de plataformes digitals; una
obligació que la normativa turística illenca imposa a les
empreses turístiques i als titulars dels canals d’oferta.

Després del recurs d’Airbnb, el Tribunal Superior de
Justícia de Balears -TSJB-, en sentència de 2 d’abril de 2020,
va anul·lar la multa basant-se en la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea -TJUE- de 19 de desembre de
2019, en la qual considera que Airbnb és un “operador
d’intermediació que es limita a una prestació neutra, merament
tècnica i automàtica, d’allotjaments de continguts inserits pels
usuaris”.

En concret, el TSJB assenyala que l’obligació establerta a
la Llei de turisme de les Illes Balears no és aplicable a les
plataformes digitals peer to peer -d’igual a igual, sense clients
ni servidors fixos- compreses a la Directiva 2000/31/CE de
comerç electrònic i que, per tant, aplicar aquesta obligatorietat
a les plataformes digitals és contrari al dret europeu. Així, el
TSJB adverteix que l’activitat d’Airbnb queda emparada per les
excepcions de responsabilitat previstes a la Directiva de comerç
electrònic.

Per contra, els estats membres de la Unió Europea han
decidit, precisament per controlar l’oferta il·legal, crear un
registre comunitari d’allotjaments de lloguer de vacances i que
aquest sigui obligatori per a tots els habitatges publicitats a les
plataformes digitals. A més, és molt important que aquesta
nova norma inclogui l’obligatorietat que les plataformes
digitals publicitin el corresponent número d’inscripció al
registre d’establiments turístics. Ara bé, aquesta nova norma
s’ha de discutir i aprovar al Parlament Europeu.

Per tot el que s’ha exposat, els grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament Europeu
perquè, amb la màxima celeritat possible, legisli en el mateix
sentit de la Llei de turisme de les Illes Balears, obligant a la
publicació del corresponent número d’inscripció al registre
d’establiments turístics en els anuncis d’allotjament de
vacances a les webs d’aquestes plataformes digitals.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la directiva
sobre el comerç electrònic de l’any 2000 i l’exempció de
responsabilitat de les plataformes respecte dels continguts
il·lícits publicats pels seus usuaris són el principal obstacle per
la lluita contra l’oferta il·legal, ja que provoca una absoluta
falta de cooperació per part de les plataformes amb les
autoritats pel que fa al compliment de la normativa turística.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament Europeu
i la Comissió Europea a fer les modificacions oportunes a la
proposta de reglament sobre l’intercanvi i la recollida de dades
a les plataformes de lloguer de curta durada per tal de garantir
que totes les obligacions de les plataformes en matèria de
transparència i cooperació d’intercanvi de dades estiguin
vinculades a procediments sancionadors executables per les
autoritats competents, amb l’objectiu de posar fi a l’exempció

de responsabilitat de les plataformes respecte dels continguts
il·lícits publicats pels seus usuaris.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
i concretament la SETUR, a aprofitar la presidència espanyola
del Consell Europeu el 2n semestre de 2023 per garantir una
regulació efectiva de les plataformes de lloguer de curta durada
i posar fi a l’exempció de responsabilitat respecte dels
continguts il·lícits publicats pels seus usuaris.

Palma, a 9 de març de 2023
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Maria Pilar Sansó i Fuster
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Josep Ferrà i Terrassa
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1409/23.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2023, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Antonio Costa
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons
Europeus Next Generation, per la pregunta RGE núm. 1639/23,
relativa a gestió en matèria sanitària.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió de Salut per a la

Proposició no de llei RGE núm. 13143/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2023, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1546/23,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a solucions al dèficit
d'especialistes en Medicina de Família i Comunitària a tot el
Sistema Nacional de Salut, sigui tramitada davant la Comissió
de Salut.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-196.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-184.pdf#page=16
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Ordre de Publicació

C)
Admissió del Decret llei 2/2023, de 6 de març, de

mesures urgents en matèria del servei públic discrecional
del transport de persones viatgeres i en altres matèries
vinculades a sectors econòmics (RGE núm. 1647/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2023, havent estat publicat en el BOIB núm. 30,
de 9 de març de 2023, el Decret llei 2/2023, de 6 de març, de
mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del
transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades
a sectors econòmics, acorda, conformement amb els articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament de la cambra, de preveure'n el debat i la votació de
totalitat per a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de declaració de l'exempció de límits de

despeses pluriennals per la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament en relació amb l'expedient de la
tercera addenda al Conveni de col·laboració per a la
creació del Consorci pel disseny, la construcció,
l'equipament i l'explotació del Sistema d'Observació Coster
de les Illes Balears (SOCIB), pel procediment d'urgència
(RGE núm. 1731/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2023, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Govern de les Illes Balears, i acorda de trametre'l a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal que declari, si escau,
l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65
de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb
l'expedient anticipat de despesa a la tercera addenda al Conveni
de col·laboració subscrit el 17 de desembre de 2007 entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Ministeri
d'Educació i Ciència (actual Ministeri de Ciència i Innovació),
per a la creació del Consorci pel disseny, construcció,
equipament i explotació del Sistema d'Observació Coster de les
Illes Balears (SOCIB).

Així mateix, d'acord amb l'article 106 del Reglament de la
cambra, la Mesa acorda que aquesta sol·licitud es tramiti pel
procediment d'urgència.

Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència de nomenament de la Sra.

Margarita Palmer i Verger com a funcionària de carrera
del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears per
ocupar el lloc de treball de governanta.

Fets

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2022, atès que el lloc de treball de
governanta roman vacant i dotat pressupostàriament, i d’acord
amb el que estableixen els articles 12 i 13  de l'Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, acordà d’aprovar la
convocatòria, les bases i els temaris i la designació del tribunal
de les proves selectives per a l’ingrés, pel sistema de concurs
oposició per promoció interna, d’una plaça del Cos d’uixers,
per ocupar el lloc de treball de governanta grup C, subgrup C2
i complement específic de 909,10 euros.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 180, de
dia 11 de novembre de 2022.

El tribunal qualificador, en sessió celebrada el dia 9 de
març de 2023, ha acordat d’elevar a la Mesa del Parlament de
les Illes Balears la proposta d’adjudicació definitiva del lloc de
treball i ha notificat, en l’esmentada proposta, que l’aspirant
seleccionada en el procés selectiu abans indicat, és la Sra.
Margarita Palmer i Verger amb DNI núm. **0017**X. 

La Mesa de la cambra, en sessió celebrada el dia 15 de
març de 2023, es dóna per assabentada i la Presidència, oïda la
Mesa, procedeix al nomenament. 

Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que la Sra. Margarita Palmer i Verger ha presentat al
cap de Recursos Humans del Parlament de les Illes Balears tota
la documentació requerida.

La base novena punt 1 de la convocatòria estableix que:
“Una vegada comprovada la conformitat de tots els documents
presentats, l’Oficialia Major ha d’elevar la proposta del tribunal
a la Mesa del Parlament per a què acordi el nomenament
corresponent. L’acord de nomenament ha de ser publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears”. 

Per altra banda, la base novena punt 2, d’acord amb l’article
15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
estableix que el termini per prendre possessió de la nova
destinació obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de la
notificació del nomenament.

Fonaments jurídics

L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: "La condició de personal funcionari
al servei del Parlament de les Illes Balears s’adquireix pel
compliment successiu dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
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• Nomenament, que ha de conferir el president del Parlament
de les Illes Balears o el membre de la Mesa en qui hagi
delegat, d’acord amb el que estableix aquest estatut.

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

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

Per tots aquests motius, atès que l’aspirant Sra Margarita
Palmer i Verger amb DNI núm. **0017**X, d’acord amb les
bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser
nomenada funcionària de carrera del cos d’uixers, per ocupar,
en propietat, com a funcionària de carrera el lloc de treball de
governanta del Parlament de les Illes Balears i d’acord amb la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada el
15 de març de 2023, i la proposta d’adjudicació definitiva feta
pel tribunal qualificador, dict la següent:

Resolució

1. S’ordena el nomenament de la Sra. Margarita Palmer
Verger amb DNI núm. **0017**X, com a funcionària de
carrera del cos d’uixers per ocupar com el lloc de treball de
governanta del Parlament de les Illes Balears.

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

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 16 de març de 2023, per la qual cosa, així
constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

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

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 15 de març de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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