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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de
febrer de 2023, aprovà, per assentiment, la Resolució al
Projecte de Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes
Balears 2022-2026 (RGE núm. 11777/22).

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)

1. El Parlament de les Illes es dóna per assabentat dels dos
volums del III Pla Estratègic: un de diagnòstic i un altre de
propostes. El bloc de diagnòstic recull una anàlisi
quantitativa a partir de l’estudi de diverses dades i
indicadors, una anàlisi sociodemogràfica, una anàlisi
longitudinal de com han crescut els serveis socials a les
Illes Balears i de quines demandes s’han treballat, i un
apartat referit a la formació dels treballadors i les
treballadores de l’àmbit dels serveis socials. Dins l’apartat
sociodemogràfic es recullen els principals reptes que té la
societat balear en general i els reptes en els quals han de
participar, des del seu àmbit competencial, els serveis
socials. Així, aquests reptes on han d’intervenir i participar
els serveis socials són:
1. L’envelliment poblacional. Cada vegada vivim més

anys; s’escurça la diferència de l’esperança de vida
entre homes i dones, però a la vegada es detecta una
reducció dels nuclis familiars.

2. Reducció de la xarxa familiar. Augmenten els nuclis
familiars monoparentals i les famílies reduïdes, per la
qual cosa la xarxa familiar de suport natural, que és la
família, cada vegada té menys capacitat d’ajudar o
col·laborar per donar suport a les necessitats de les
persones. Això afecta principalment les persones grans,
les joves i els infants.

3. Vulnerabilitat econòmica i model econòmic. Tot i que
hi hagi una gran oferta de llocs de feina dins el mercat
laboral, l’accés a la feina no facilita que un treballador,
amb el seu sou, pugui cobrir totes les seves necessitats
bàsiques.

4. L’augment de les desigualtats com a conseqüència de la
fragilitat del nostre mercat laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar les línies estratègiques, els eixos
d’actuació i les mesures concretes que permeten definir i
ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears, de
manera global i sense minvar o envair l’acció que han de
desenvolupar els consells insulars i els municipis.
Concretament les quatre línies de feina que s’han de
desenvolupar:

1. Impuls del sistema dels serveis socials i de la seva
governança, ja que un sistema de serveis socials fort
permet esmorteir els efectes negatius del context social
i econòmic. S’ha de fer a través de l’enfortiment del
lideratge públic; el desplegament normatiu, de plans i de
programes; el foment de les iniciatives del tercer sector;
el reforç de la coordinació entre administracions; o la
formació permanent.

2. Enfortiment de la comunitat: una comunitat sensible i
organitzada i protagonista del seu esdevenir. Per això,
planteja enfortir el teixit associatiu, reforçar i impulsar
la intervenció comunitària i l’acció preventiva.

3. Cobertura de les necessitats socials amb prestacions de
qualitat. Les mancances i necessitats reals s’han
d’afrontar amb prestacions de qualitat. A més, en
aquesta línia estratègica s’hi destaca la personalització
de l’atenció.

4. Construcció i adaptació dels equipaments (parc
residencial, centres de dia i centres de serveis socials).
El compromís és revertir el dèficit de places i centres i
aconseguir centres dignes.

5. Garantir la qualitat i l’atenció dels serveis socials:
garantir l’atenció presencial en tots els tràmits dels
serveis socials i rebre el suport necessari per poder
relacionar-se amb l’administració de manera
electrònica; així com garantir la qualitat dels serveis de
l’atenció i la cura centrats en les persones reforçant les
partides a la dependència, les cures a la llar, l’augment
de places residencials i els programes d’atenció a la
soledat no desitjada.

6. Establir com a eix transversal en el conjunt d’accions de
desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials, la
promoció i afavorir el dret d’autonomia personal i una
atenció integral a les persones en situació de
dependència, garantint la igualtat en el seu exercici; així
com l’equitat territorial en l’accés als serveis i a les
prestacions.

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
reforç que ha tingut el Pla Estratègic de Serveis Socials de
les Illes Balears 2022-2026 de tot el Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears, format per institucions
(Consells Insular, FELIB i Ajuntament de Palma), col·legis
oficials, entitats socials (per exemple, Tercer Sector Social,
Càritas, Creu Roja, EAPN, entre d’altres), sindicats,
patronals i Universitat de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 9 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de febrer de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 500/23, relativa a mesures
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per combatre l'ecoansietat i la solastàlgia, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la salut mental i la lluita contra l’estigma
que pugui derivar de les situacions d’ecoansietat o
solastàlgia. 

2. El Parlament de les Illes Balears constata que tant
l’ecoansietat com la solastàlgia han esdevingut una
problemàtica real pel que fa a la salut mental de la
ciutadania, sobretot entre la població jove i adolescent, i, en
conseqüència, manifesta el seu rebuig a qualsevol
posicionament polític que banalitzi, frivolitzi, menyspreï o
negui aquesta realitat. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos humans i econòmics
destinats a l’atenció de la salut mental a atenció primària
amb l’objectiu de poder atendre amb més i millors garanties
els problemes de salut mental derivats de l’ecoansietat i la
solastàlgia. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què, en el marc del Pla Estratègic de Salut
Mental de les Illes Balears 2023-2029, ampliï la formació
dels professionals tant d’atenció primària com especialistes
en salut mental per tal de millorar l’atenció relativa als
casos d’ecoansietat i solastàlgia. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a monitoritzar les problemàtiques de salut
mental derivades de l’ecoansietat i la solastàlgia amb
l’objectiu de realitzar un millor seguiment de les
conseqüències del canvi climàtic sobre la salut de la
població.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2023, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 36/23,
relativa a impuls de l'economia circular, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un fòrum en el territori balear per
abordar el repte de la circularitat que serveixi tant per donar

a conèixer l’experiència balear com per connectar amb
altres regions i institucions que puguin oferir la seva visió. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
aplicar les recomanacions de la Resolució del Parlament
Europeu de 7 de juny de 2022, sobre les illes de la Unió i la
política de cohesió, especialment les relatives a turisme,
com la creació d’una etiqueta europea de turisme sostenible
que reconegui el treball realitzat per les regions més
punteres en aquest aspecte.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
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 23 de febrer de 2023, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 37/23,
relativa a camí cap a una economia sostenible, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
plantejament de l’autoregulació de mercat no ha funcionat
en el marc de la sostenibilitat social i mediambiental i que
és necessari establir obligacions homogènies a les empreses
i al sector públic per assolir els objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i de
l’acord de París. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que les administracions públiques,
en la recerca de l’interès general, vetllin perquè el sector
privat no produeixi externalitats negatives sobre el seu
entorn natural i social, intervenint directament en el mercat
quan sigui necessari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar els models de gestió i governança
empresarial que garanteixin el compliment dels ODS,
alineant els interessos privats de les empreses amb els
interessos generals de la societat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a assumir la filosofia i el contingut de la
Directiva 2022/0051 en el seu ordenament jurídic, tenint en
consideració aspectes relatius a la perspectiva de gènere i
en compliment de l’article 128 de la Constitució.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2023
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2023,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11895/22, relativa a topònims de les Illes Balears al Google
Maps, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que Google no
utilitza els topònims oficials dels municipis de les Illes
Balears i insta el Govern de les Illes Balears perquè
traslladi a Google Maps que, en la versió castellana de
l'aplicació Google Maps, faci servir els topònims de les
Illes Balears d'acord amb els criteris habituals emprats
també en la resta de llengües: en la llengua de recepció per
als casos que hi hagi forma tradicional consolidada i en la
llengua pròpia del territori, el català, per a la resta. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a adreçar-se a
Google per demanar-li que esmenin aquesta situació tan
anòmala.

A la seu del Parlament, 7 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març
de 2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 592/23, relativa a benestar emocional i promoció
de la salut mental de la infància i l'adolescència sobre l'ús de
les tecnologies, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar major inversió en serveis de salut
mental i suport psicosocial en tots els sectors, serveis a
nivell comunitari i accessibles per a nens, nenes,
adolescents i famílies. Les finalitats de l'increment de la
inversió són:

a) Crear una estructura de coordinació tècnica a través
d'un grup de treball intersectorial i comptar amb la
participació de nens, nenes i adolescents, i de persones
expertes en psiquiatria, psicologia clínica i psicologia
general sanitària de la infància i l'adolescència, educació,
infància amb discapacitat, professionals del sistema de
protecció i del de justícia juvenil i de serveis socials que
compti amb una definició estructurada de les actuacions i
els protocols: universal, selectiva, personalitzada.

b) Desenvolupar una xarxa de salut mental i una de
suport psicosocial específiques recollides en un “mapa de
recursos”, especialitzades i de qualitat per a l'atenció de 0
a 18 anys que inclogui la seva presència en centres
educatius.

c) Reforçar el paper de l'atenció primària amb un
augment de recursos per garantir la prevenció, la detecció
i l'atenció de trastorns mentals i psicològics, aquells també
derivats o potenciats per l'ús de tecnologies, a través de
programes de formació obligatòria dirigida a pediatres,
professorat, i d’incorporació de psicòlegs/es clínics/es o
psicòlegs/es generals sanitaris als centres de salut.

d) Formació reglada obligatòria en salut mental infantil
per a psiquiatres, pediatres i altres professionals de la salut.

e) Mesures específiques (incloses normatives sobre
accés i publicitat) per prevenir i atallar determinades
pràctiques i problemes associats a problemes de salut
mental en la infància i l'adolescència, incloent-hi els
relacionats amb les tecnologies: maltractaments
(negligència i violència), abús sexual, bullying,
ciberassetjament, sextorsió, suïcidi, discriminació per
motius d'orientació sexual i identitat de gènere, xenofòbia,
consum d'alcohol, addiccions a substàncies tòxiques,
tecnologies i apostes, així com altres conductes de risc.

f) Dur a terme la quantificació del pressupost invertit en
salut mental infantojuvenil i promoure la sistematització de
dades que permetin disposar d'evidències i dades
actualitzades que facilitin un adequat seguiment del
benestar emocional de la infància i l'adolescència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar que tots els nens, les nenes i els
adolescents aprenen i interactuen en entorns segurs i
protectors, a través de l'adequat acompanyament i l'accés a
serveis de salut mental per a aquells que el necessitin. Per
la consecució d'aquest objectiu s’han de:

a) Garantir suport psicosocial amb enfocament de
gènere en els centres educatius, a través dels departaments
psicopedagògics i de la figura de coordinador/a de Benestar
i Protecció, prevista per la nova llei de protecció integral de
la infància i l'adolescència enfront de la violència. Garantir
també la formació dels docents per millorar la detecció, la
promoció i la prevenció dels trastorns de salut mental i el
malestar psicològic, així com sobre l'ús de tecnologies i els
seus problemes derivats.

b) Formar i capacitar els actors sanitaris, docents,
educadors en el temps lliure en els riscos de l'ús i abús de
les tecnologies i les xarxes socials.

c) Reforçar totes les mesures destinades a la prevenció
sobre l'abús de les tecnologies des de l'etapa 0-3 anys.

d) Promoure, dins la comunitat socioeducativa, totes
aquelles accions de bones pràctiques que hagin demostrat
la seva eficàcia de cara al foment de l’ús responsable de les
tecnologies.

e) Promoure, dins de la comunitat socioeducativa, totes
aquelles accions de bones pràctiques que hagin demostrat
la seva eficàcia de cara al foment de l'ús responsable de les
tecnologies, incorporant i promovent espais de participació
infantil i adolescent que permetin recaptar l'opinió sobre les
propostes quant a l'ús de les TRIC i la vinculació amb la
seva salut i benestar emocional.

f) Reforçar els programes de criança positiva i suport a
la criança que ofereixin eines i acompanyament a les
famílies per contribuir al benestar emocional dels seus fills
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i filles, en la detecció precoç dels problemes de salut mental
i l'acompanyament i la supervisió en l'ús dels dispositius
tecnològics i internet.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un canvi en la percepció pública
sobre la salut mental i els problemes de salut mental,
contribuint a acabar amb l'estigma. Per a la consecució
d'aquest objectiu s’han de:

a) Realitzar campanyes de salut pública que promoguin
la salut mental i el benestar psicològic de nens, nenes i
adolescents, combatent l'estigma i la discriminació dels que
pateixen alguna malaltia o trastorn de la seva salut mental.

b) Reforçar la quantitat i la qualitat de continguts
relacionats amb la cura de la salut mental de la infància i
l'adolescència a internet i a les xarxes socials, habilitant
també
línies d'ajuda o informació, i protegint els nens enfront de
continguts altament nocius i perillosos per a la seva salut
mental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en el marc de l'oportunitat que es presenta
amb l'impuls al Pacte balear per la salut mental de les Illes
Balears, a incorporar la perspectiva d'infància en els seus
objectius i full de ruta, i a promoure el compliment de les
mesures, les prioritats i les demandes aquí recollides.

A la seu del Parlament, 7 de març de 2023
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març
de 2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 10691/22, relativa a erradicació de la pobresa a les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

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

1. Establir una línia política de lluita contra la pobresa, com
a complement de les polítiques que es duen a terme pel
Govern d'Espanya, que presenti un diagnòstic, indicadors i
que es concreti en mesures, que sigui participada per la
pròpia administració, els partits polítics, les organitzacions
socials expertes, així com professionals.

2. Incrementar els recursos econòmics destinats a ampliar
serveis autonòmics com: serveis socials, programes
educatius, menjadors infantils, ajudes per combatre la
pobresa energètica, alfabetització digital i dependència.

3. L'adhesió de la nostra comunitat a l'"Aliança País
Pobresa Infantil Zero".

A la seu del Parlament, 7 de març de 2023
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 de març de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 936/23, relativa a estímul
de la vacunació infantil, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els esforços per estimular la
vacunació infantil i realitzar campanyes de divulgació dels
beneficis de la vacunació, i específicament la de la
vacunació contra el VPH dels infants.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 de març de 2023, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 288/23, relativa a millora
de l'accés a les consultes externes de l'Hospital de Son Espases
per a les persones amb mobilitat reduïda, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis oportuns i les obres escaients
perquè hi hagi un ascensor directe des del pàrquing de
l’Hospital de Son Espases als mòduls de consultes externes
del dit hospital, de manera que especialment les persones
amb mobilitat reduïda no hagin de sortir al carrer per poder
accedir des del pàrquing a l’hospital.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2601/22, relativa a taxonomia climàtica UE, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern balear i
a les principals institucions dels Illes que manifestin la seva
oposició, i així ho traslladin al Govern de l'estat, perquè
mostri el seu rebuig a l'aprovat en el Parlament Europeu i
ratificat pel Consell d'Europa a favor de la inclusió de la
generació d'energia nuclear i la generada per gas natural a
la Taxonomia d'activitats econòmiques sostenibles de la
Unió Europea i sol·liciti a la Comissió Europea que obri un
debat profund entorn a la sostenibilitat de les fonts d'energia
tendent a reconsiderar l'oportunitat de l'Acte Delegat
Complementari que reconeix com a fonts d'energia verdes
al gas i a l'energia nuclear.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Ares fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2023, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10559/22, relativa a ozó troposfèric, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a prendre les mesures necessàries per reduir les emissions
d'O3 troposfèric implementant les polítiques de transició
energètica, controlant el consum excessiu d'energia dels
grans consumidors i establint zones de baixes emissions en
el centre de les ciutats de més de 20.000 habitants. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a realitzar els mesuraments fixos continus en aquelles zones
en les quals s'han superat en els últims anys les
concentracions d'O3, i mesuraments de curta durada en els
moments àlgids en zones potencials de contaminació per
O3. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a informar la ciutadania de l'existència d'aquest contaminant
poc conegut i dels perills que comporta tant per a la salut
humana com per a la dels ecosistemes.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2023
El secretari en funcions de la comissió
Ares fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 13145/22, relativa
a jubilació digna, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar propostes sobre pensions prèviament
consensuades amb la Mesa de Diàleg Social i la resta
d’agents implicats.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2023
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2023,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11763/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport escolar per a tots els
alumnes de les Illes Balears de la xarxa educativa sostinguda
amb fons públics en igualtat de condicions, amb el resultat
següent: vots emesos 11 vots, vots a favor 4, vots en contra 7
i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2023, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11606/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a rampes de varada a les
Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 10 vots, vots
a favor 3, vots en contra 7 i abstencions 0.
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Palma, a 15 de març de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, rebutjà el Punt 1
de la Proposició no de llei RGE núm. 13145/22, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a jubilació digna, amb
el resultat següent: vots emesos 10 vots, vots a favor 2, vots en
contra 4 i abstencions 4.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 174/23, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de les estadístiques d'ocupació
que mensualment publica el SEPE, amb el resultat següent:
vots emesos 11 vots, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. José Antonio Fayas Janer,

enginyer de camins, canals i ports, davant la Comissió no
permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics, sobre  la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la comissió.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2023, tengué lloc
la compareixença del Sr. José Antonio Fayas Janer, enginyer de
camins, canals i ports, qui informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la directora general de Primera

Infància, Innovació i Comunitat Educativa, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura, sobre  la situació
actual de l'educació infantil 0-3 (RGE núm. 8111/21).

A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2023, tengué
lloc la compareixença de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, qui, acompanyada
de la cap del departament de la direcció general esmentada i de
la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància
(IEPI), informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença d'un representant de la Creu Roja Illes

Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas Mallorca,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, sobre la situació del sensellarisme (RGE núm.
4758/22).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2023, tengué lloc la compareixença de la coordinadora
autonòmica de Creu Roja, de la coordinadora autonòmica de
Metges del Món i de la representant de Càritas Mallorca, que
informaren sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 827/23.

 A la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2023, decaigué la
pregunta esmentada, presentada per la diputada Catalina Pons
i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a veto a l'accés d'alguns periodistes a les
instal·lacions d'IB3 el passat dia 1 de febrer, atesa l'absència
d'aquesta diputada.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei de

comunitats balears o illenques fora del territori balear
(RGE núm. 67/23).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2023, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-acord respecte de l'escrit RGE núm. 3517/22, de

sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut i
Consum sobre l'estat en què es troba la realització de
l'auditoria a la campanya de vacunació contra la COVID-
19 a la qual es va comprometre el Govern.

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de febrer de 2023, rebutjà, per 4 vots a favor,
7 en contra i 1 abstenció, la compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, davant aquesta comissió, per tal
d'informar sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei d'àrees

municipals d'impuls comercial de les Illes Balears (RGE
núm. 11825/22).

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2023, es procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Debat dels escrits RGE núm. 2703, 6078, 11770 i

11902/22, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de 2023, es debateren
els escrits esmentats, relatius a memòria anual d'activitats de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponent a

l'exercici 2021; a Informe 205/2022, de les subvencions i dels
contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici de 2019; a
Informe 206/2022, del Compte General de l'Ajuntament de
Palma corresponent a l'exercici de 2022; i a Informe 207/2022,
sobre la transparència del sector públic local de les Illes
Balears, respectivament.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
No-acord respecte de l'escrit RGE núm. 13385/22, de

sol·licitud de compareixença de la directora general de
Turisme, Isabel Vidal i Tomás, sobre les línies
programàtiques que pensa desenvolupar durant el seu
mandat.

 La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2023, rebutjà, per 4 vots
a favor, 6 en contra i cap abstenció, la compareixença urgent de
la directora general de Turisme, davant aquesta comissió, per
tal d'informar sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 23 de febrer de 2023, admet a tràmit la següent
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, al projecte de Pla Estratègic de Serveis Socials de
les Illes Balears (RGE núm. 11777/22).

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

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

proposta de resolució al projecte de Pla Estratègic de Serveis
Socials de les Illes Balears 2022-2026.

1. El Parlament de les Illes es dóna per assabentat dels dos
volums del III Pla Estratègic: un de diagnòstic i un altre de
propostes. El bloc de diagnòstic recull una anàlisi
quantitativa a partir de l’estudi de diverses dades i
indicadors, una anàlisi sociodemogràfica, una anàlisi
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longitudinal de com han crescut els serveis socials a les
Illes Balears i de quines demandes s’han treballat, i un
apartat referit a la formació dels treballadors i les
treballadores de l’àmbit dels serveis socials. Dins l’apartat
sociodemogràfic es recullen els principals reptes que té la
societat balear en general i els reptes en els quals han de
participar, des del seu àmbit competencial, els serveis
socials. Així, aquests reptes on han d’intervenir i participar
els serveis socials són:
1. L’envelliment poblacional. Cada vegada vivim més

anys; s’escurça la diferència de l’esperança de vida
entre homes i dones, però a la vegada es detecta una
reducció dels nuclis familiars.

2. Reducció de la xarxa familiar. Augmenten els nuclis
familiars monoparentals i les famílies reduïdes, per la
qual cosa la xarxa familiar de suport natural, que és la
família, cada vegada té menys capacitat d’ajudar o
col·laborar per donar suport a les necessitats de les
persones. Això afecta principalment les persones grans,
les joves i els infants.

3. Vulnerabilitat econòmica i model econòmic. Tot i que
hi hagi una gran oferta de llocs de feina dins el mercat
laboral, l’accés a la feina no facilita que un treballador,
amb el seu sou, pugui cobrir totes les seves necessitats
bàsiques.

4. L’augment de les desigualtats com a conseqüència de la
fragilitat del nostre mercat laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar les línies estratègiques, els eixos
d’actuació i les mesures concretes que permeten definir i
ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears, de
manera global i sense minvar o envair l’acció que han de
desenvolupar els consells insulars i els municipis.
Concretament les quatre línies de feina que s’han de
desenvolupar:
1. Impuls del sistema dels serveis socials i de la seva

governança, ja que un sistema de serveis socials fort
permet esmorteir els efectes negatius del context social
i econòmic. S’ha de fer a través de l’enfortiment del
lideratge públic; el desplegament normatiu, de plans i de
programes; el foment de les iniciatives del tercer sector;
el reforç de la coordinació entre administracions; o la
formació permanent.

2. Enfortiment de la comunitat: una comunitat sensible i
organitzada i protagonista del seu esdevenir. Per això,
planteja enfortir el teixit associatiu, reforçar i impulsar
la intervenció comunitària i l’acció preventiva.

3. Cobertura de les necessitats socials amb prestacions de
qualitat. Les mancances i necessitats reals s’han
d’afrontar amb prestacions de qualitat. A més, en
aquesta línia estratègica s’hi destaca la personalització
de l’atenció.

4. Construcció i adaptació dels equipaments (parc
residencial, centres de dia i centres de serveis socials).
El compromís és revertir el dèficit de places i centres i
aconseguir centres dignes.

5. Garantir la qualitat i l’atenció dels serveis socials:
garantir l’atenció presencial en tots els tràmits dels
serveis socials i rebre el suport necessari per poder
relacionar-se amb l’administració de manera
electrònica; així com garantir la qualitat dels serveis de
l’atenció i la cura centrats en les persones reforçant les
partides a la dependència, les cures a la llar, l’augment

de places residencials i els programes d’atenció a la
soledat no desitjada.

6. Establir com a eix transversal en el conjunt d’accions de
desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials, la
promoció i afavorir el dret d’autonomia personal i una
atenció integral a les persones en situació de
dependència, garantint la igualtat en el seu exercici; així
com l’equitat territorial en l’accés als serveis i a les
prestacions.

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
reforç que ha tingut el Pla Estratègic de Serveis Socials de
les Illes Balears 2022-2026 de tot el Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears, format per institucions
(Consells Insular, FELIB i Ajuntament de Palma), col·legis
oficials, entitats socials (per exemple, Tercer Sector Social,
Càritas, Creu Roja, EAPN, entre d’altres), sindicats,
patronals i Universitat de les Illes Balears.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A les Preguntes RGE núm. 7009 a 7012/22, presentades

per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tancament temporal de
l'accés al Servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca
i de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (1 a 4).

Hospital Universitari Son Llàtzer

Des del punt de vista quantitatiu: quan els boxes d'atenció estan
plena i no hi ha una previsió a curt termini de tenir espai
disponible. Això es produeix, en general, quan hi ha uns 40
pacients pendents d'ingrés a la planta. és a dir, no es poden
drenar d'urgències a hospitalització. És una dada variable
perquè també està en funció de les altes hospitalàries i de la
velocitat en què es buiden les habitacions.

Des del punt de vista qualitatiu, tant la gerència, la direcció
mèdica o el cap de guàrdia, indicaria, si escau, quin tipus de
pacients no es poden rebre temporalment: cap tipus de pacients
d'urgències, sols traumatològics, sols neurològics, sols pacients
amb previsió d'ingrés a UCI, etc.

En el moment que s'indica al 061 que no portin malalts amb
ambulància durant unes hores, no es concreta l'especialitat, i
normalment si han de ser traslladats en transport urgent
corresponen a nivells de triatge 1-2-3.

El Servei d'Urgències en cap moment no ha tancat les portes
d'accés a usuaris que pels seus propis mitjans arriben a
l'hospital. Tots són atesos, el que sí es fa, quan els boxes
d'atenció estan plens i poder gestionar els espais, és que de
manera temporal es limiti en la mesura possible l'arribada
d'ambulàncies i es puguin derivar a un altre centre.

Per altra banda, diàriament es gestionen l'ocupació hospitalària
i les seves variables: potencials trasllats a centres de mitjana
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estada, a centres sociosanitaris, a hospitalització domiciliària,
programació quirúrgica, pressió d'urgències, etc.

Data de saturació
Servei Urgències

Horari

12 abril 2022 15.00-21.00 h

11 maig 2022 15.00-21.00 h

21 maig 2021 psiq

22 maig 2021 psiq

5 juny 2022 psiq

7 juny 2022 15.00-21.00 h

8 juny 2022 14.00-18.00 h

13 juny 2022 19.30-21.30 h

20 juliol 2022 parada TC

1 agost 2022 19.00-22.00 h

3 agost 2022 15.00-21.00 h

Hospital Comarcal d'Inca

Davant una situació d'absència de buits (equivalent a 0 llocs
d'atenció disponibles per a pacients adults que precisin una
llitera) en el Servei d'Urgències de l'Hospital d'Inca, se
sol·licita al 061 que durant aquest període les ambulàncies que
es generin en el nostre sector, siguin derivades a l'hospital de
referència.

Pacients als quals afecta: pacients adults transferits per una
ambulància.

Pacients als quals no afecta: pacients que arriben no transferits
per una ambulància, pacients pediàtrics, pacients que, encara
arribant a través d'una ambulància, precisen directament un llit
de cures intensives.

Mesures:
A nivell general, atès que el Servei de Salut es constitueix com
una xarxa assistencial interdependent, els pacients derivats
durant els períodes de col·lapse es traslladen a altres hospitals
amb capacitat per assumir-los, sempre segons criteri del centre
regulador del 061.

A nivell local:
1. Augment de les plantilles de metges i infermers d'urgències.
2. Pla director espai i nombre de llocs d'urgències.
3. Agilitació d'altes mitjançant gestió de casos.
4. Redisseny del procés assistencial.

Segons consta en els comunicats de guàrdia mèdica, els dies en
què s'ha documentat situació de saturació en el Servei
d'Urgències són els següents:

Data Duració sol·licitud derivació
ambulàncies a altre hospital

16/01/2022 No consta

19/01/2022 No consta

21/01/2022 2h

24/01/2022 No consta

06/02/2022 5h

08/02/2022 3h 40'

10/03/2022 1h 50'

15/03/2022 2h

12/04/2022 4h

19/04/2022 1h 45'

02/05/2022 20'

23/05/2022 1h

03/06/2022 2h

04/06/2022 2h

06/06/2022 2h 15'

18/07/2022 2h

19/07/2022 1h

25/07/2022 2h 30'

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

B)
A la Pregunta RGE núm. 76/23, presentada pel diputat

Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a l'illa d'Eivissa el 2022.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

C)
A la Pregunta RGE núm. 77/23, presentada pel diputat

Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a l'illa de Formentera el 2022.

Les actuacions dutes a terme durant l'any 2022 són:

1. Eliminació de bosses. Aquesta actuació es va executar durant
els mesos de gener i febrer de 2022 per part d'IBANAT,
TECMENA i el Consell Insular de Formentera i es varen
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eliminar 27.37 bosses a la zona del Cap de Barbaria i a la zona
de Sant Ferran/Punta Prima, entre d'altres. Queden pendents les
dades de les bosses eliminades pels caçadors, als quals se'ls va
entregar 4.000 cartutxos dels quals encara en tenen 2.000.

2. Trampeig rutes ordinàries en cinc rutes preestablertes, més
una ruta de reforç, que ha donat com a resultat un total de
captures, l'any 2022, de 15.410 papallones mascle. Una altra
actuació que s'ha fet és la revisió extraordinària de trampes; són
revisions setmanals a trampes localitzades dins les rutes
ordinàries; aquestes dades juntament a les revisions ordinàries
permeten determinar la corba de vol de l'insecte.

3. Tractament terrestre. El 2022 s'ha executat tractament
terrestre contra la processionària del pi a Formentera durant el
mes de novembre. S'ha tractat l'àrea recreativa de Can Marroig
i tots els camins accessibles de la repoblació de la finca pública
del Cap de Barbaria.

A més s'ha posat en marxa el Pla de sanitat forestal del Parc
Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 78/23, presentada pel diputat

Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a l'illa de Mallorca el 2022.

Les actuacions dutes a terme l'any 2022 a Mallorca són:

1. Seguiment (mapes, eclosió erugues, mortalitat):
Control de mortalitat en zones tractades i en zones no
tractades.
Realització de 6 mapes de captures.
Comprovació de l'eclosió dels ous en erugues, per prendre
la decisió de començar els tractaments octubre- novembre.
Control de mortalitat del tractament terrestre a zones
tractades i no tractades novembre-desembre.

2. Control biològic: revisió de caixes niu i caixes refugi
quiròpters

Revisió de caixes niu, localització i neteja d'agost a octubre.

3. Tractament terrestre i eliminació de bosses en àrees
recreatives i finques públiques d'octubre a novembre.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 79/23, presentada pel diputat

Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a l'illa de Menorca el 2022.

Les actuacions dutes a terme l'any 2022 a Menorca són:

1. Seguiment (mapes, eclosió erugues, mortalitat):
Control de mortalitat en zones tractades i en zones no
tractades.
Realització de 6 mapes de captures.
Comprovació de l'eclosió dels ous en erugues, per prendre
la decisió de començar els tractaments octubre- novembre.
Control de mortalitat del tractament terrestre a zones
tractades i no tractades novembre-desembre.

2. Control biològic: revisió de caixes niu i caixes refugi
quiròpters

Revisió de caixes niu, localització i neteja d'agost a octubre.

3. Tractament terrestre i eliminació de bosses en àrees
recreatives i finques públiques d'octubre a novembre.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 80/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a les Illes Balears el 2022.

El total de la inversió, executada, per a la lluita contra la
processionària del pi a les Illes Balears durant el 2023 va ser
d'1.016.343,37 euros, amb la següent territorialització:

Mallorca 80.519,80 euros
Menorca 20.678,22 euros
Eivissa 829.279,48 euros
Formentera 85.865,87 euros

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 81/23, presentada pel diputat

Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi a l'illa
d'Eivissa el 2023.

Les actuacions previstes per a l'any 2023 a Eivissa, amb un cost
superior a 1,2 milions d'euros, són les següents:
1. Instal·lació i revisió de 1.506 trampes.
2. Seguiment (mapes, eclosió d'erugues, mortalitat):

Realització de 6 mapes de captures, comprovació de
l'eclosió dels ous en erugues per prendre la decisió de
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començar els tractaments i control de mortalitat en zones
tractades i no tractades.

3. Pla sistemàtic d'inspecció ocular (PSIO), detecció i
eliminació de bosses.

4. Control biològic: revisió caixes niu i caixes refugi
quiròpters, localització i neteja.

5. Tractament aeri amb avió: 3.700 ha en doble passada  =
7.400 ha.

6. Tractament aeri amb helicòpter: 2.350 ha en doble passada
= 4.700 ha.

7. Control de qualitat del tractament aeri: control tècnic
exhaustiu per complir amb el RD 1311/2012,

8. Trampeig extraordinari: 8.000 trampes i 7.000 taps per
evitar l'entrada de sargantanes amb mitjans propis als quals
s'hi han de sumar les de suport de TRAGSA.

9. Adquisició de 6.000 feromones per poder ampliar el
nombre de trampes.

10. Nou contracte per a l'eliminació de bosses que
començarà el desembre de 2023 a més de comptar amb
el suport de TRAGSA.

11. Tractament terrestre i retirada de bosses per part
d'IBANAT a les quals se suma l'eliminació de bosses
per part del COFIB.

12. Campanya divulgativa i jornada tècnica: jornades
tècniques previstes per als dies 4 i 5 d'octubre sobre la
processionària amb reconeixement als pioners en el
control a l'illa.

13. Realització de les accions previstes al PAE del parc, en
relació amb el Pla de sanitat forestal del Parc Natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 82/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi a l'illa de
Formentera el 2023.

Les actuacions previstes per a l'any 2023 a Eivissa, similars a
les descrites a la pregunta 77/23 per a 2022, són:

- Eliminació de bosses. Aquesta actuació s'està fent durant els
mesos de gener, febrer i març de 2023 per part d'IBANAT,
TECMENA i el Consell Insular de Formentera manualment i
amb tirs d'escopeta.

- Trampeig rutes ordinàries. El trampeig de les rutes ordinàries
corresponent a 2023 es realitzarà exactament igual que l'any
2022. Es durà a terme per part de l'empresa TECMENA amb
trampes got. El nombre total de trampes instal·lades serà de
1.102,  distribuïdes entre les cinc rutes preestablertes, més una
ruta de reforç. Es farà de juliol a octubre, amb 4 revisions
ordinàries.

- Tractament terrestre. S'executarà durant el mes de novembre
a l'àrea recreativa de Can Marroig i a tots els camins
accessibles de la repoblació de la finca pública del Cap de
Barbaria, en doble passada.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 83/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi a l'illa de
Mallorca el 2023.

Les actuacions previstes per a l'any 2023 són les següents:

- Seguiment (mapes, eclosió erugues, mortalitat):
Realització de 6 mapes de captures entre la segona
quinzena d'agost i la primera quinzena d'octubre.
Comprovació de l'eclosió dels ous en erugues, per prendre
la decisió de començar els tractaments entre octubre i
novembre.
Control de mortalitat del tractament terrestre a zones
tractades i no tractades entre novembre i desembre.

- Revisió de caixes niu, localització i neteja entre els mesos
d'agost i octubre.

- Tractament terrestre i eliminació de bosses en àrees
recreatives i finques públiques entre octubre i novembre.

El cost previst per a 2023 total a Mallorca serà similar al de
2022 amb uns 80.520,80 euros.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 84/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi a l'illa de
Menorca el 2023.

Les actuacions previstes per a l'any 2023 a Menorca són:

- Seguiment (mapes, eclosió erugues, mortalitat):
Realització de 6 mapes de captures entre la segona
quinzena d'agost i la primera quinzena d'octubre.
Comprovació de l'eclosió dels ous en erugues, per prendre
la decisió de començar els tractaments entre octubre i
novembre.
Control de mortalitat del tractament terrestre a zones
tractades i no tractades entre novembre i desembre.

- Revisió de caixes niu, localització i neteja entre els mesos
d'agost i octubre.

- Tractament terrestre i eliminació de bosses en àrees
recreatives i finques públiques entre octubre i novembre.

Les actuacions a Menorca el 2023 són similars a les de 2022 i
l'import serà d'una 20.678,22 euros aproximadament.
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El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 85/23, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost per a la lluita contra la processionària
del pi a les Illes Balears el 2023.

El total de la inversió per a la lluita contra la processionària del
pi a les Illes Balears durant el 2023 aproximadament està
previst en 1.240.727,74 euros, amb la següent territorialització:

Mallorca 80.519,80 euros
Menorca 20.678,22 euros
Eivissa 1.054.040,52 euros
Formentera 85.485,20 euros

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 462 a 464/23, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ampliació del centre de
salut Canal Salat de Ciutadella (1 a 3).

La darrera proposta de reforma/ampliació que comportava la
creació d'una segona planta al centre, permetrà l'ampliació
d'espais com el servei d'urgències, rehabilitació, hospital de dia,
així com la sala d'extraccions, espais que actualment es troben
dispersos quant a la seva activitat per la limitació d'espai en una
única ubicació.

Permetrà també l'ampliació de les consultes de pediatria amb
la seva reubicació a un espai més adient, així com disposar
d'espais específics per a la realització de proves com ara
espirometries, espais per als gestors de casos, per al resident, ...

Es preveu també una ampliació de l'espai de radiologia per
poder-hi posar en marxa noves prestacions com la realització
d'ecografies amb un espai específic.

L'increment en els espais permetrà també el desplaçament de
professionals d'atenció hospitalària sense limitacions a causa de
problemes d'espais, i dotarà el centre d'espais per poder fer-hi
un seguit de proves complementàries que ara són dificultoses
per la manca d'espai.

En definitiva, permetrà una reorganització de tot el centre amb
una millora de la gestió dels professionals i dels pacients en
poder tenir tota l'activitat organitzada d'una manera més
coherent.

Es tenia un pressupost aproximat de 9 milions, però els
professionals sanitaris del centre consideren que no és el
projecte adient, pel que l'esmentada ampliació ha quedat
aturada.

Per tant, donats els canvis recents, s'haurà de pressupostar i
redactar un nou projecte.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 527 i 529/23, presentades pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a persones
contractades per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears durant tot l'any 2022 i a persones contractades per
les diferents subcontractes que s'han internalitzat a IB3
durant tot l'any 2022.

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha contractat
26 persones durant el 2022, 8 de les quals eren treballadores
del programa SOIB Qualificats Primera Experiència.

En relació amb la pregunta 529/23, us informem que no
disposem d'aquesta informació atès que la subrogació dels
treballadors dels serveis informatius i associats es va fer
efectiva amb efectes d'1 de febrer de 2023, a partir d'aquesta
data són treballadors de l'Ens, amb anterioritat eren treballadors
de les corresponents empreses adjudicatàries.

Santa Ponça, 6 de març de 2023
El director general de l'EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 908/23, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a inspeccions del Govern a residències
de persones majors.

Les inspeccions són competència dels consells insulars.

Palma, 27 de febrer de 2023
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina de Santiago i Rodríguez

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del president en relació amb el cessament del

Sr. Miquel Pastor Torres com a personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari Popular.

Atès que:

1. El Sr. Miquel Pastor Torres, personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular,
sol·licita la seva renúncia voluntària com a personal eventual
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del grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del 22 de març de 2023, mitjançant l’escrit
RGE núm. 1713/2023, de 15 de març de 2023.

2. L’article 5.2 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Miquel Pastor Torres amb DNI núm.
****648B, com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del Grup Parlamentari Popular amb efectes econòmics
i administratius des del 22 de març 2023.

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

3. 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, 20 de març de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb la sol·licitud de

reingrés a la situació administrativa de servei actiu del Sr.
Miquel Pastor Torres, funcionari de carrera del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears.

Fets

El Sr. Miquel Pastor i Torres, amb DNI núm. ****648B,
funcionari de carrera del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, que actualment ocupa un lloc de treball de personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular, per tant, en
situació administrativa de serveis especials, comunica a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears mitjançant l’escrit RGE
núm. 1713/2023 de 15 de març, la seva renúncia com a
personal eventual adscrit al grup parlamentari esmentat, amb
efectes econòmics i administratius de dia 22 de març.

Així mateix, el Sr. Miquel Pastor Torres, mitjançant l’escrit
RGE núm. 1714/2023 de 15 de març, sol·licita la incorporació
al seu lloc de treball d’uixer del Parlament de les Illes Balears,
amb efectes econòmics i administratius de dia 23 de març de
2023.

Fonaments jurídics

L’article 20 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears estableix que :

"Article 20 
1. Els funcionaris passen a la situació de serveis especials: 
(...) 
c) Quan accedeixin a càrrecs polítics o de confiança dels
òrgans constitucionals, del Govern de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les Assemblees Parlamentàries
de les comunitats autònomes, de l’Administració estatal i
local i dels organismes autònoms. 
(...)
2. Els funcionaris en situació de serveis especials tenen dret
a la reserva de la plaça i destinació que ocupaven. En tots
els casos han de rebre les retribucions del lloc o càrrec
efectiu que acompleixin i no les que els correspondrien com
a funcionaris del Parlament de les Illes Balears. 
3. Als funcionaris en situació de serveis especials se’ls ha
de computar el temps que estiguin en aquesta situació, a
efectes d'ascensions, antiguitat i seguretat social. Poden,
endemés, participar en els concursos per a la provisió de
llocs de feina en els terminis que estableix aquest estatut. 
4. Els funcionaris en situació de serveis especials han de
deixar de percebre la retribució que els correspon com a
funcionaris. No obstant això, quan la causa que motiva el
passi a la situació de serveis especials sigui alguna de les
compreses en les lletres a), b), c), d) o e) de l'apartat 1
d'aquest article, podran renunciar a la retribució
corresponent a la missió, la funció o el càrrec per al qual els
han designats o elegits, en el qual cas percebran la
retribució corresponent a la plaça que els sigui reservada."

Per aquest motiu, i atès que la Relació de Llocs de Treball del
Parlament de les Illes Balears preveu una plaça del cos
d’uixers, grup C, subgrup C2, vacant i dotada
pressupostàriament, dict la següent
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Resolució

1. El reingrés al servei actiu del funcionari de carrera del cos
d’uixers Sr. Miquel Pastor Torres, que passarà a ocupar una
plaça vacant i dotada pressupostàriament del cos d’uixers, grup
C, subgrup C2 i nivell 16.

2. El reconeixement de la carrera professional i el seu
enquadrament en el grup IV del cos d’uixers, amb les
percepcions econòmiques que li pertoquin.

3. Els efectes econòmics i administratius de l’alta al servei
actiu en el Parlament de les Illes Balears seran des del dia 23 de
març de 2023.

4. Se n’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 20 de març de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució del president en relació amb el cessament del

Sr. Agustín Buades Rullán com a personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Atès que:

1. El Sr. Agustín Buades Rullán, personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sol·licita la seva renúncia voluntària com a personal
eventual del grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics
i administratius des del 17 de març de 2023, mitjançant l’escrit
RGE núm.1734/2023, de 16 de març de 2023.

2. L’article 5.2 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Agustín Buades Rullán amb DNI núm.
****506Q, com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares amb efectes
econòmics i administratius des del 17 de març 2023.

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

3. 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, 20 de març de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència relativa al nomenament del Sr.

Álvaro Tarek Tomás Marín, com a funcionari de carrera
del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears per
ocupar un lloc de treball de lletrat.

Fets

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada
el dia 11 de maig de 2022, d’acord amb el que estableixen els
articles 7, 12 i 13 de l'Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears, acordà d’aprovar la convocatòria per proveir una
plaça de funcionari de carrera del cos de lletrats del Parlament
de les Illes Balears per ocupar un lloc de treball de lletrat de la
cambra, grup A, subgrup A1, nivell de complement de destí 30
i complement específic de 2.270,39 € mensuals, per oposició,
per torn lliure, i publicar la convocatòria i les bases reguladores
del procés selectiu al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. Les bases esmentades es publicaren al BOPIB núm.
155, de dia 13 de maig de 2022.

El tribunal qualificador, d’acord amb la base setena ha notificat
a l’Oficialia Major que l’aspirant seleccionat en el procés
selectiu indicat és el Sr. Álvaro Tarek Tomàs i Marín, amb DNI
núm. ****4435K, per la qual cosa, i d’acord amb el que
estableix la base vuitena de la convocatòria, aquest disposa fins
a dia 10 d’abril a les 14.00 hores per presentar al Registre
General de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears
els documents requerits. 

El Sr. Tomàs Marín presenta l’escrit RGE núm. 1777/2023 de
20 de març, pel qual lliura la documentació requerida al
Registre General de l’Oficialia Major.

Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha constatat
que el Sr. Álvaro Tarek Tomás i Marín ha presentat i registrat
al Registre General de l’Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears tota la documentació requerida i per tant l’oficiala
major, d’acord amb la base novena punt 1, eleva a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears la proposta del tribunal perquè
acordi el nomenament corresponent. 

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 
regula que el termini per prendre possessió de la nova
destinació obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de la
notificació del nomenament.

Per tots aquests motius, d’acord amb la Mesa del Parlament de
les Illes Balears, en sessió celebrada el dia 21 de març, dict la
següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. Álvaro Tarek Tomás i Marín, amb
DNI núm. ****4435K  com a funcionari de carrera del cos de
lletrats del Parlament de les Illes Balears, grup A, subgrup A1,
nivell de complement de destí 30 i complement específic de
2.270,39 €, per ocupar, en propietat, la plaça de lletrat del
Parlament de les Illes Balears.

2. 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 22 de març de 2023 i 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 al BOPIB de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

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

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

Palma, 21 de març de 2023
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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