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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Elecció de la presidenta de les Illes Balears.

L'enregistrament dels documents presentats per via telemàtica
s'efectuarà en els dies i les hores hàbils establerts per la Mesa,
en els mateixos termes i condicions que la resta de documents
presentats al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra. Els documents presentats telemàticament fora dels dies
i/o les hores hàbils fixats a l'efecte s'enregistraran i numeraran,
successivament, a partir de les 9.00 hores del següent dia hàbil,
seguint-ne l'ordre que establirà l'hora en què hagin estat
presentats (hora que establirà i validarà el sistema de
presentació telemàtica d'iniciatives).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 26 i 27 de juny de 2019, conformement amb el que es
disposa als articles 54 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i 158 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
celebrà el debat d'investidura del qual resultà elegida presidenta
de les Illes Balears la Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias,
en atorgar-li la majoria absoluta de la cambra la seva confiança.
Palma, a 27 de juny de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Informe de la Mesa de la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny de 2019, es dóna per assabentada del contingut de
l'informe de la Mesa de la Diputació Permanent, corresponent
al període transcorregut entre la publicació del Decret de
convocatòria electoral i la constitució de l'actual Parlament.
Palma, a 28 de juny de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Palma, a 28 de juny de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Resolució del president del Parlament de les Illes
Balears en relació amb e nomenament de personal eventual
al servei del Parlament de les Illes Balears per
començament de la X legislatura.
L’article 3 del Reglament de la cambra regula que:
"celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears i una
vegada proclamats oficialment els resultats d’aquestes, el
president o la presidenta de la Diputació Permanent convocarà
mitjançant resolució la sessió constitutiva, que es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i que tindrà lloc en el termini
màxim establert a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears".
En aquest sentit, d'acord amb el que disposen l'article 41.5 de
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s'aprova la
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i
l'esmentat article 3 del Reglament del Parlament, aprovat pel
Ple de la cambra en sessió de dia 19 de març de 2019, el
president de la Diputació Permanent convoca els diputats
electes a la sessió constitutiva de la X legislatura el 20 de juny
de 2019, mitjançant Resolució publicada al BOPIB núm. 1 i al
BOIB núm. 79, de 14 de juny.
Durant la sessió constitutiva s’ha procedit a l’elecció de la
Mesa i del nou president del Parlament de les Illes Balears, per
la qual cosa, el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet es nomenat
president del Parlament de les Illes Balears dia 20 de juny de
2019.
Per tant, atesos els escrits:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Fixació de l'horari del Registre del Parlament de les Illes
Balears per a la presentació de documents.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny de 2019, conformement amb l'establert als articles
103 i 105 del Reglament de la cambra, acorda que el Registre
del Parlament serà obert, amb caràcter ordinari, a efectes de
presentació de documents, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, tot remarcant que si un termini finalitzava en dissabte, el
venciment en passarà automàticament al dia hàbil següent.

a) RGE núm. 2959/2019, presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari Popular, pel qual sol·licita el nomenament com a
personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
parlamentari dels Srs. Miquel Pastor i Torres, Andrés Lasaga
Fernández, Joan Antoni Ramonell Miralles, Benet Oliver
Bestard i de les Sres. María José Llompart Roig i Margarita
Izcue Capó, en les mateixes condicions actuals i amb efectes
econòmics i administratius de 21 de juny de 2019.
b) RGE núm. 2960/2019, presentat pel Sr. Antonio
Francisco Fuster Zanoguera, senador autonòmic, pel qual
sol·licita el nomenament de la Sra. Clara Gómez García com a
personal eventual adscrita al seu servei amb efectes econòmics
i administratius de 21 de juny de 2019.
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c) RGE núm. 2963/2019, presentat pel Sr. Francesc Antich
i Oliver, senador autonòmic, pel qual sol·licita el nomenament
del Sr. Jaume Colom i Delgado com a personal eventual adscrit
al seu servei amb efectes econòmics i administratius de 21 de
juny de 2019.
d) RGE núm. 2967/2019, presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, pel qual sol·licita el
nomenament com a personal eventual adscrit al servei de
l’esmentat grup parlamentari de la Sra. Maria Romero Matas,
en les mateixes condicions actuals i amb efectes econòmics i
administratius de 21 de juny de 2019.
e) RGE núm. 2969/2019, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, pel qual sol·licita el nomenament com
a personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
parlamentari dels Srs. Miquel Ramon i Matas i Joan Mascaró
i Bosch i de la Sra. Natalia Vives i Alario, en les mateixes
condicions actuals i amb efectes econòmics i administratius de
21 de juny de 2019.
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i amb efectes econòmics i administratius de 21 de juny de
2019.
l) RGE núm. 2991/2019, presentat pel president del
Parlament de les Illes Balears, pel qual sol·licita el
nomenament com a personal eventual adscrit al servei de
Presidència del Sr. Sergio Rigo i Martínez per ocupar la plaça
de cap de gestió del Gabinet de Presidència, en les mateixes
condicions actuals i amb efectes econòmics i administratius de
21 de juny de 2019.
I d’acord amb el que regula l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears: "2. (---). El
nomenament i el cessament en aquestes funcions, que són
lliures i discrecionals, corresponen, a proposta del membre de
la Mesa, òrgan o càrrec institucionals al qual hagi de prestar la
seva assistència, al president del Parlament."
Dict la següent
Resolució

f) RGE núm. 2970/2019, presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, pel qual sol·licita el nomenament com a
personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
parlamentari del Sr. Francesc Pons Pérez, en les mateixes
condicions actuals i amb efectes econòmics i administratius de
21 de juny de 2019.
g) RGE núm. 2971/2019 presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, pel qual
sol·licita el nomenament com a personal eventual adscrit al
servei de l’esmentat grup parlamentari del Sr. Rafael Porcel i
López, en les mateixes condicions actuals i amb efectes
econòmics i administratius de 21 de juny de 2019.
h) RGE núm. 2972/2019 presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, pel qual sol·licita el
nomenament com a personal eventual adscrit al servei de
l’esmentat grup parlamentari del Sr. Facund Fora i Alcalde i de
la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, en les mateixes
condicions actuals i amb efectes econòmics i administratius de
21 de juny de 2019.
i) RGE núm. 2983/2019, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, pel qual sol·licita el nomenament com
a personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
parlamentari del Sr. Bartomeu Bauzà i Martorell i de la Sra
Aina Maria Escalas i Ribas, en les mateixes condicions actuals
i amb efectes econòmics i administratius de 21 de juny de
2019.
j) RGE núm. 2989/2019, presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, pel qual sol·licita el nomenament
com a personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
parlamentari de la Sra. Pilar García Beteta, en les mateixes
condicions actuals i amb efectes econòmics i administratius de
21 de juny de 2019.
k) RGE núm. 2990/2019, presentat pel president del
Parlament de les Illes Balears, pel qual sol·licita el
nomenament com a personal eventual adscrit al servei de
Presidència de la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell per
ocupar la plaça de secretària, en les mateixes condicions actuals

1. La ratificació de tot el personal eventual al servei del
Parlament de les Illes Balears que es relaciona a continuació:
A. Amb adscripció al Grup Parlamentari Popular
• Sr. Miquel Pastor i Torres
• Sr. Andrés Lasaga i Fernández
• Sra. Margarita Izcue i Capó
• Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles
• Sr. Benito Oliver i Bestard
• Sra. Maria José Llompart i Roig
B. Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista
• Sra. Natàlia Vives i Alàrio
• Sr. Miquel Ramon i Matas
• Sr. Joan Mascaró i Bosch
• Sra. Aina Maria Escalas i Ribas
• Sr. Bartomeu Bauzà i Martorell
C. Amb adscripció al Grup Parlamentari Unidas Podemos
• Sra. Esperança Sans Regis
• Sr. Facund Fora Alcalde
D. Amb adscripció al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
• Sra. Maria Romero Matas
E. Amb adscripció al grup parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears
• Sr. Rafael Porcel i López
F. Amb adscripció al Grup Parlamentari Mixt
• Sr. Francesc Pons i Pérez
G. Amb adscripció als senadors autonòmics
• Sr. Jaume Colom i Delgado proposat pel Sr. Francesc
Antich i Oliver, senador autonòmic.
• Sra. Clara Gómez García proposada pel Sr. Antonio
Francisco Fuster Zanoguera, senador autonòmic.
H. Amb adscripció a la Presidència
• Sr. Sergio Rigo i Martínez, cap de gestió del Gabinet de
Presidència
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•

Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell secretària de
Presidència

2. El nomenament del personal eventual abans esmentat tendrà
efectes econòmics i administratius des de dia 21 de juny de
2019.
3. Que les retribucions del personal eventual esmentat són les
corresponents a les places que ocupaven com a personal
eventual durant la IX legislatura i que s’estableixen a la vigent
Resolució de retribucions, sense perjudici de les modificacions
que al respecte pugui acordar d’aprovar la Mesa del Parlament
de la X legislatura.
4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
5. 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.
A la seu del Parlament, 21 de juny de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet
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