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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de desembre de 2018, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 14768/18, relativa a política general del Govern en
matèria energètica a l'illa de Menorca, amb les esmenes RGE
núm. 15181/18, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197,
15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203 i 15204/18, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca
a treballar per establir un nou pla de contingència que doti de
suficients recursos materials i personals per al restabliment del
subministrament elèctric de forma ràpida, davant situacions
extremes com les ocorregudes el passat diumenge 28 d’octubre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca
a fer totes les passes necessàries amb la finalitat d’agilitar i
accelerar la instalAlació del nou cable elèctric que uneixi
Mallorca amb Menorca abans de 2020. Per això, cal l’estudi i
l’aprofitament de l’estesa elèctrica preexistent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica i el
Govern d’Espanya a agilitar la tramitació, la fabricació i la
instalAlació d’un segon cable elèctric entre Mallorca i Menorca
amb la màxima diligència possible, que en qualsevol cas ha
d’entrar en funcionament abans de 2025.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
perquè, sempre d’acord amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Menorca, impulsi tots els canvis normatius i
legislatius que siguin necessaris per tal que Menorca i totes i
cadascuna de les Illes Balears, d’acord amb l’especial condició
d’insularitat que tenen, deixin de dependre de la regulació
establerta amb caràcter general per a les situacions
considerades “de risc cert” i, en conseqüència, Red Eléctrica
disposi a cadascuna de les Illes, sempre i en tot moment, de tots
els mitjans (personals, humans i tècnics) necessaris així com
d’electrogeneradors permanents a totes les sotsestacions, amb
potència i capacitat suficients per atendre de manera immediata
les necessitats de subministrament elèctric ordinàries en cas de
produir-se qualsevol eventualitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir, d’acord sempre amb el consell insular, totes les
línies d’ajuda que siguin necessàries per tal de donar resposta
i satisfacció suficient i justa a tots els danys materials causats
per la pana elèctrica que es va produir a Menorca i que
aquestes es tramitin amb diligència i celeritat, procedint al

pagament efectiu en un termini màxim de 2 mesos des de la
solAlicitud.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar amb la màxima diligència les modificacions
normatives necessàries per tal que Menorca i el conjunt de les
Illes Balears passin a ser considerades un únic sistema dins el
mercat elèctric espanyol tan aviat com ho permetin les
tramitacions i les inversions necessàries per fer-ho possible.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar i instar Red Eléctrica a promoure les inversions
necessàries per tal que Menorca i el conjunt de les Illes Balears
puguin passar a ser considerades a tots els efectes un únic
sistema elèctric i que, endemés de la reposició de l’enllaç entre
Mallorca i Menorca i la construcció del segon enllaç,
contempli, com a mínim: un segon enllaç entre Mallorca i la
península, l’entrada en funcionament de l’enllaç entre Mallorca
i Eivissa, un segon enllaç entre Mallorca i Eivissa i l’execució
d’un enllaç entre Eivissa i Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i Red Eléctrica a establir de manera immediata tots els
protocols de revisió, control i manteniment de les instalAlacions
elèctriques de l’illa de Menorca així com de la resta de les Illes
Balears, amb la suficient dotació de mitjans humans tècnics i
materials, per tal de poder minimitzar en la mesura possible el
risc d’eventualitats, ateses la condició insular i les especials
característiques ambientals i climàtiques de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a accelerar les inversions necessàries a la central elèctrica del
Port de Maó per garantir el seu funcionament de manera segura
i eficient a partir de l’any 2020, una vegada entrin en vigor els
nous criteris ambientals de la Directiva d’emissions industrials.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a agilitar l’autorització de la connexió del parc de Son Salomó
(Menorca) al sistema energètic sense més dilació per tal
d’avançar així en la generació d’energia neta a l’illa de
Menorca, reduir de manera progressiva la dependència de les
energies fòssils i satisfer els compromisos ambientals contrets
i amb el calendari previst de tancament progressiu de la central
del Port de Maó, sense posar en risc el subministrament de
l’illa de Menorca.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar amb la màxima agilitat possible tots els
expedients necessaris per tal de garantir el correcte compliment
de tota la normativa vigent, depurar les possibles
responsabilitats (si és que ho fossin) per part de Red Eléctrica
i Endesa i, sobretot, mirar d’extreure les conclusions i arbitrar
les solucions (més enllà de les proposades en aquesta moció)
que ajudin a evitar la repetició de les errades que s’hagin pogut
cometre.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a donar tot el suport necessari
al Consell Insular de Menorca per tal de consolidar el projecte
vinculat a l’estratègia Clean Energy for EU Islands, presentat
davant les autoritats comunitàries i que convertirà Menorca en
pionera en el procés de transició energètica amb la fita de poder
assolir l’any 2030 la producció d’energia renovable a l’illa
suficient per donar resposta, si més no, al 85% de la potència

BOPIB núm. 174 - 15 de gener de 2019

9907

necessària de manera ordinària, sense posar en risc el
subministrament de l’illa de Menorca.

Hauser, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar davant la Comissió Europea la materialització del
seu compromís amb la transició energètica a les Illes i que, amb
aquesta finalitat, situï Menorca en el grup capdavanter d’illes
on s’ha de desplegar aquest canvi de model energètic,
mobilitzant els recursos tècnics i financers adients per fer un
desplegament de les energies renovables i infraestructures que
permetin aconseguir aquest objectiu del 85% de reducció per
l’any 2030, sense posar en risc el subministrament de l’illa de
Menorca.

C) RGE núm. 14947/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
la normativa laboral en els projectes del Govern, que contestà
el conseller de Treball, Comerç i Indústria.

A la seu del Parlament, 18 de desembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de desembre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm.
13546/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició
energètica.
Actuà com a interpelAlant la diputada Olga Ballester i Nebot
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de desembre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 14599/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
regular per carretera, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
B) RGE núm. 14944/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a la
problemàtica sorgida entorn a la situació de l'entitat Gaspar

D) RGE núm. 14949/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per fer front als
efectes del Brexit, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
E) RGE núm. 14938/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a introducció de les TIC, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
F) RGE núm. 14948/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció a l'alumnat
amb discapacitats, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
G) RGE núm. 14936/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llocs de
treball a l'àmbit de les energies renovables, que contestà el
conseller de Treball, Comerç i Indústria.
H) RGE núm. 14946/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'urbanització a Son Bordoy, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
I) RGE núm. 14943/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dades per
aplicar polítiques socials, que contestà la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.
J) RGE núm. 15138/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades per
aplicar polítiques socials, que contestà el conseller d'Educació
i Universitat.
K) RGE núm. 14881/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocols
i eines per fer front a la violència de gènere, que contestà la
consellera de Presidència.
L) RGE núm. 14931/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a futur immediat de la
comunitat autònoma, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
M) RGE núm. 14939/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a negociacions del REIB, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
N) RGE núm. 14937/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a règim
especial agrari, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
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O) RGE núm. 14950/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la
Constitució, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la proposició no de llei RGE núm. 2154/18,
relativa a la bonificació del transport interinsular de
mercaderies.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de desembre de 2018, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui donà
compliment a la proposició no de llei esmentada.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el dany cerebral i l'ictus.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de desembre de 2018, aprovà, per assentiment la declaració
que es transcriu a continuació.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el dany cerebral i l'ictus
El dany cerebral i l’ictus, en particular, afecten anualment
a Espanya més de 100.000 persones, si considerem que és la
primera causa de discapacitat entre els espanyols, les xifres
apuntades recentment per FEDACE alerten que cada any al
nostre país es produeixen 104.071 casos nous.
El 59% d'aquestes persones es veuran obligades a començar
nous projectes de vida com a conseqüència de les seqüeles
resultants de la lesió.

Algunes estratègies en l'àmbit de la salut, com l'estratègia
ictus, han suposat avanços significatius per salvar la vida a
persones que han tingut una lesió en el cervell. Però és
necessari garantir el dret a viure amb dignitat d'aquestes
persones que han estat salvades.
Per a les 420.000 persones amb Dany Cerebral Adquirit que
viuen a Espanya la discapacitat, les barreres per
desenvolupar-se de forma independent, l'aïllament social i la
càrrega familiar són realitats que comencen a viure's des de
l'alta hospitalària. La nova situació a la qual aquestes persones
s'enfronten suposa no ha de suposar un detriment de la seva
salut i de les seves famílies.
Respecte de l’Ictus, aquest ACV és la segona causa de mort
entre la població i la primera en les dones, i és reconeguda com
la primera causa de discapacitat sobrevinguda entre la població
adulta afectada.
Per la seva banda el traumatisme cranioencefàlic és la
primera causa d'invalidesa en joves i la segona de Dany
Cerebral, tenint en ambdues situacions un enorme impacte
social i econòmic.
En relació amb l’Ictus, cal assenyalar que, encara que s'han
produït importants avanços en la detecció precoç i en la
intervenció mitjançant l'aplicació del Codi ictus, així com en la
recerca de noves tècniques intervencionistes i l'aparició de
fàrmacs que ajuden a reduir els nivells de mortalitat entre la
població, no eviten que a un percentatge molt apreciable de
persones que sofreixen ICTUS al nostre país se'ls diagnostiqui
erròniament generant un retard en el tractament el que provoca
lesions irreversibles. No és que es diagnostiqui erròniament, és
que de vegades és tan extens que el pronòstic no és tan bo.
Si important és l'encert en el diagnòstic no ho és menys que
la persona afectada d’Ictus sigui tractada en el menor temps
possible en un centre hospitalari que compti amb l'equip
especialitzat en Dany Cerebral, tant en l'etapa d'atenció aguda
com en el període establert de rehabilitació pública.
És fonamental que tant els afectats com els familiars de les
persones afectades d’ICTUS disposin d'una informació
adequada sobre les causes del Dany Cerebral sofert i sobres les
seqüeles a les quals haurà de fer front.
A diferència d'altres patologies, les seqüeles que l’Ictus
genera entre la població espanyola són ràpidament detectades
i avaluades pels equips d'especialistes que les tracten en la fase
aguda i subaguda, el que permet predir, per l'experiència i els
estudis realitzats al llarg dels últims anys, el tipus de
discapacitat generada.
Respecte del temps de rehabilitació ofert per les
administracions sanitàries autonòmiques en matèria de Dany
Cerebral després de l'alta hospitalària, és catalogat pels
professionals que atenen la rehabilitació neurològica com
clarament insuficient per aconseguir uns nivells de recuperació
que garanteixin aquesta autonomia personal. Si a això li afegim
la sensació de frustració generalitzada entre pacients i/o
familiars que s'han mostrat disposats a valorar aquest període,
podem afirmar que tant el tipus com el temps de rehabilitació
establert per les diferents administracions és injust i, almenys,
manifestament millorable.
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Si a aquest panorama li afegim la inexistència de recursos
públics destinats per atendre una ràpida, continuada i avaluada
rehabilitació neurològica en el 99% del territori espanyol, és
lògic que considerem necessària la urgent aplicació de mesures
que permetin una actuació preferent sobre la base de criteris
d'acció positiva urgent i discriminació inversa cap a aquest
col·lectiu de malalts en totes i cadascuna de les comunitats
autònomes espanyoles.
Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
declara:
1. Conscients de les característiques pròpies que genera el
dany cerebral i l'ictus, sol·licitem a les administracions
públiques que impulsin i promoguin mesures necessàries i
adequades perquè les persones afectades per un ictus o dany
cerebral tinguin una atenció singular en relació amb la seva
evolució, des del moment que apareix el dany fins que es
consoliden els seus efectes. Així, també se sol·licita la formació
específica de tots els serveis de rehabilitació, per a una millor
atenció dels afectats, i les seves famílies.
En tot cas l'INSS el que fa és la valoració d'incapacitat
laboral, total o parcial.
2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
l'Estat l'ampliació del catàleg de productes de suport en matèria
de suports tecnològics com els intercomunicadors en el cas
d'afectats d'afàsia; que els permetin aconseguir la màxima
autonomia i desenvolupament personal.
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Així mateix, l’article 16.2 de la Llei 15/2010, ja esmentada,
disposa que “Les vacants que es puguin produir han de ser
cobertes en la forma que determina l’article anterior. El mandat
d’aquest nou membre acaba en la data en què hauria acabat el
mandat del membre a qui substitueix”.
D’altra banda, l’article 15 esmentat disposa que el president
o la presidenta del Parlament ordenarà la publicació del
nomenament del director o de la directora i de la resta de
membres del Consell de Direcció al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi
davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Atesa la renúncia al càrrec de membre del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
de la Sra. Maria Bau i Rodríguez, el Ple del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de desembre de 2018, d’acord
amb el previst a l’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, ja esmentada, i conformement amb el que disposa
l’apartat segon de la disposició transitòria primera de la Llei
9/2015, de 26 de novembre, de modificació de l’anterior, ha
elegit un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix
l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent
Resolució

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 14935/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de desembre de 2018, queda ajornada la pregunta
esmentada, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a evolució dels
trasllats de pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera,
atesa la petició del Govern amb l'escrit RGE núm. 15205/18.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Resolució del president del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
d’un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els
membres del Consell de Direcció seran elegits pel Parlament
per majoria de les tres cinquenes parts de la cambra.

S’ordena la publicació del nomenament de la Sra. Gina
Garcias i Sansaloni, com a membre del Consell de Direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
De la mateixa manera, s’ordena la publicació del
nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 12 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Validació del Decret Llei 4/2018, de 23 de novembre, de
concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses
inajornables derivades de sentències judicials pendents de
pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2018; i de modificació del Decret Llei 2/2018, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures
urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (RGE núm. 14590/18).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 11 de desembre de 2018, després d’un debat i
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d’una votació de totalitat, acordà validar, per 54 vots a favor,
cap en contra i cap abstenció, el Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018; i de modificació del Decret Llei 2/2018, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents
per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la
comarca de Llevant de Mallorca.

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Ple:
1. RGE núm. 14935/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a evolució dels trasllats de pacients des de Menorca, Eivissa
i Formentera.
2. RGE núm. 278/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
mesures per a les piscines.
3. RGE núm. 279/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pobresa
energètica.
4. RGE núm. 277/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatge social.

Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
Tramitació com a projecte de llei pel procediment
d'urgència del Decret Llei 4/2018, de 23 de novembre, de
concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses
inajornables derivades de sentències judicials pendents de
pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2018; i de modificació del Decret Llei 2/2018, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures
urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (RGE núm. 14590/18).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
11 de desembre de 2018, després de la validació del decret llei
esmentat, acordà, per 28 vots a favor, 26 en contra i cap
abstenció, de tramitar-lo com a projecte de llei pel procediment
d'urgència.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. DIPUTACIÓ PERMANENT
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària
sol·licitada per dotze diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca i Mixt (RGE núm. 280/19).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 15 de gener de 2019, acorda, per
unanimitat, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària
sol·licitada per catorze diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, El Pi-proposta per les Illes Balears
i Mixt (RGE núm. 298/19).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 15 de gener de 2019, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Ple:
1. RGE núm. 284/19, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a habitatges socials.
2. RGE núm. 274/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a regulació del tot inclòs.
3. RGE núm. 291/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del
Tribunal Constitucional en relació amb la Llei que regula
les corregudes de toros a les Illes Balears.
4. RGE núm. 292/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets de tots els
treballadors de les Illes Balears.
5. RGE núm. 293/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
importància de les necessitats dels joves fins als 30 anys.
6. RGE núm. 294/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relacions del
Govern amb altres institucions.
7. RGE núm. 295/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
grup Parlamentari Popular, relativa a política per tal
d'afavorir l'arribada i la fidelització dels professionals
sanitaris.
8. RGE núm. 297/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a significat de
la paraula "imminent".
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9. RGE núm. 285/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la mar
Mediterrània.
10. RGE núm. 273/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a problemes laborals a IB3.
11. RGE núm. 296/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos de les Illes Balears per part del Govern de
l'Estat.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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les Illes Balears amb unes retribucions de 40.518,80 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 271/2019, de 8 de gener.
2. El Sr. Jaume Ribas i Vilanova, realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequa a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació del Sr. Jaume Ribas i Vilanova serà
a temps complet tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Habilitació de dia 15 de gener de 2019 per tal de dur a
terme les sessions plenàries extraordinàries sol·licitades
mitjançant els escrits RGE núm. 280/19 i 298/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de gener de 2019, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per les
sessions de la Diputació Permanent del dia de la data respecte
de les sessions plenàries extraordinàries abans esmentades,
acorda d'habilitar dia 15 de gener de 2019 per tal que es pugui
procedir a la celebració de les sessions de què es tracta.
Palma, a 15 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació al nomenament del
Sr. Jaume Ribas i Vilanova com a personal eventual adscrit
al servei de la secretària primera de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa, portaveu del grup
parlamentari de MÉS per Mallorca, sol·licita el nomenament
del Sr. Jaume Ribas i Vilanova com a personal eventual adscrit
al servei de la secretària primera de la Mesa del Parlament de

1. El nomenament del Sr. Jaume Ribas i Vilanova com a
personal eventual adscrit al servei de la secretària primera de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 14 de gener de 2019 i amb unes
retribucions corresponents a 40.518,80 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament 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 del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El 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.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 14 de gener de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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