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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de la Solemne sessió d'obertura de

legislatura. 

Conformement amb l'establert als articles 7 i 77.1 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, aquesta
presidència, oïda la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus,
en sengles sessions de dia 4 de juliol de 2019, convoca els
diputats i les diputades del Parlament a la Solemne sessió
d'obertura de legislatura dia 11 de juliol d'enguany, a les 10.00
hores, amb l'ordre del dia següent:

I. Jurament o promesa de nous diputats o/i diputades.

II. Intervenció del Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.

III. Si n'és el cas, ratificació per part del Ple del Parlament
dels candidats i/o candidates proposats pels grups
parlamentaris a senadors i/o senadores que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Fixació de calendari per als primers períodes de sessions

d'aquesta legislatura.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 4 de juliol de 2019,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acordaren de fixar el calendari següent:

• De dia 5 de setembre a dia 20 de desembre de 2019,
ambdós inclosos.

• De dia 3 de febrer a dia 19 de juny de 2020, ambdós
inclosos.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 4 de juliol de
2019 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària els dies 5 i 6 de setembre de 2019, acorda
d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa als dies
esmentats.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Criteris per a la inclusió de preguntes amb sol·licitud de

resposta oral davant el Ple de la cambra a les sessions
ordinaris i per a l'admissió a tràmit per delegació del
president.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, oïda la Junta de Portaveus, ha acordat, per
unanimitat, de fixar els criteris per a la inclusió de preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra a les
sessions ordinàries, així com de l’admissió a tràmit per
delegació del president següents:

1. El nombre de preguntes a incloure en l’ordre del dia de cada
sessió plenària ordinària fixat per la Presidència d’acord amb
la Junta de Portaveus serà de 18.

2. Per a la inclusió de les preguntes en l’ordre del dia del Ple
s’aplicaran estrictament els criteris establerts a l’article 174.2
del Reglament de la cambra, amb la distribució per grups
següent:

Grup Parlamentari Popular: 9
Grup Parlamentari Ciudadanos: 3
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 2
Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes: 2
Grup Parlamentari Mixt: 2

3. S’incorporaran a l’ordre del dia de la sessió ordinària
corresponent de la Mesa de la cambra els escrits presentats com
a preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple que
hagin tengut entrada en el Registre General fins a les 10 hores
del dimecres de cada setmana, per tal que sigui aquest òrgan
qui en resolgui sobre l’admissió i la qualificació;
conseqüentment, l’admissió a tràmit per part de la Presidència,
feta per delegació de la Mesa, es limitarà a aquelles iniciatives
d’aquest tipus que per qüestions d’urgència o de màxima
actualitat (valorades com a tals per la mateixa Presidència) no
hagin pogut ser presentades abans de l’hora indicada i es
presentin entre aqueixa i les 14.00 hores del mateix dimecres.
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4. Conformement amb l’establert a l’article 174.4 del
Reglament de la cambra, “... les preguntes presentades i les
incloses i no tramitades (excepte en el cas que el Govern n’hagi
demanat l’ajornament) hauran de ser reiterades si se’n desitjava
el manteniment per a la sessió plenària següent".

5. Per donar compliment al que disposa l’article 175 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de delegar en la
Presidència l’examen del compliment dels requisits establerts
en aquest article i l’admissió de les preguntes que han de
substituir les formulades prèviament. L’admissió serà
comunicada per la Presidència al Govern i als portaveus dels
grups parlamentaris.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Composició de les comissions permanents, de les

ponències i de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, oïda la Junta de Portaveus en sessió del
mateix dia, conformement amb l’establert a l’article 42.1 del
Reglament de la cambra, ha adoptat per unanimitat el següents
acords:

1. Les comissions permanents del Parlament, llevat de la de
l’Estatut dels Diputats, la de Peticions, la d’Assumptes
Europeus i la de Participació Ciutadana, la composició de les
quals és regulada pels articles 52, 53, 54 i 199 del Reglament
de la cambra, respectivament, i sense perjudici de l’especificitat
prevista a l’article 51 pel que fa a la mesa de la Comissió de
Reglament, seran integrades per 13 membres, l’atribució dels
quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels
grups parlamentaris, serà la següent: 

4 al Grup Parlamentari Socialista
3 al Grup Parlamentari Popular
1 al Grup Parlamentari Unidas Podemos
1 al Grup Parlamentari Ciudadanos
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari Mixt

2. Les ponències que puguin crear-se en el si de les comissions
seran formades per 9 membres l’atribució dels quals, realitzada
en proporció a la importància numèrica dels grups
parlamentaris, serà la següent:

2 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari Popular
1 al Grup Parlamentari Unidas Podemos
1 al Grup Parlamentari Ciudadanos
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears

1 al Grup Parlamentari Mixt

3. La Diputació Permanent serà formada per 18 membres
titulars, per a cadascun dels quals s’haurà de nomenar un
suplent, l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la
importància numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:

6 al Grup Parlamentari Socialista
5 al Grup Parlamentari Popular
2 al Grup Parlamentari Unidas Podemos
1 al Grup Parlamentari Ciudadanos
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari Mixt

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

sobre programació de les línies generals d’actuació del
Parlament de les Illes Balears per als mesos de l’any 2019
corresponents a la X legislatura. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, oïda la Junta de Portaveus, conformement
amb 32.1.6è del Reglament de la cambra, acorda de fixar les
línies generals d’actuació següents:

Primer

Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de
la Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les
11.00 hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a
les 13.00 hores.

Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de
sessions.

Segon 

Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc, amb caràcter
general, els dimarts a les 10.00 hores. Si n’és el cas, atesa
la duració de la sessió, es podrà suspendre pel temps que
determini la Presidència.

Tercer

A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes
que hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans
de les 11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què
es tracti; tot exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de
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resposta oral davant el Ple, que podran presentar-se fins el
mateix dia de la Mesa a les 10.00 hores.

Quart

L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent
a aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què
es tracta.

Cinquè

Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h
dels dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària,
la substitució de dues preguntes per grup parlamentari,
conformement amb el que prescriu l’article 175 del
Reglament de la cambra.

Sisè

Els grups parlamentaris, de forma extraordinària i per
motius d’actualitat, podran presentar una interpel·lació
d’urgència fins a 24 hores abans de la Junta de Portaveus,
sempre que hagi estat admesa per la Mesa, conformement
amb el que prescriu l’article 168.2 del Reglament de la
cambra.

Setè

Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui
acordar el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan
a l’ordre del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot
distingint entre sessions legislatives i sessions no
legislatives:

Sessions no legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences) 

Sessions legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (preses en consideració de
proposicions de llei, debats de totalitat, dictàmens de
comissió) 

Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc.

Vuitè

Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple, se seguiran els criteris que fixi
la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus.

Novè

Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Juan Pedro

Yllanes i Suárez (RGE núm. 3025/19).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat pel Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de diputat, conformement amb l'establert a l'article 10.4
del Reglament de la cambra.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de diputada de la Sra. Fina Santiago

i Rodríguez (RGE núm. 3047/19).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat per la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de diputada, conformement amb l'establert a l'article
10.4 del Reglament de la cambra.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Correcció d'un error material a la Resolució del

president del Parlament de les Illes Balears en relació amb
el nomenament de personal eventual al servei del
Parlament per començament de la X legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2019, resta assabentada de l'error material

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-004.pdf#page=2
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contingut a la Resolució esmentada a l'enunciat, en el sentit
següent:

Al punt primer de la Resolució s'hi ha d'afegir l'apartat
següent: "I. Amb adscripció al Grup Parlamentari
Ciudadanos: Sra. Pilar García Beteta", tal com es
desprèn del punt j) dels antecedents de la resolució
esmentada.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució del president del Parlament en relació amb el

nomenament de personal eventual adscrit al servei de
Presidència del Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. El Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, president del Parlament de
les Illes Balears, sol·licita el nomenament de la Sr. Abdessamat
Houman Mokhtar, amb DNI núm. ******30, com a personal
eventual adscrit a Presidència per ocupar el lloc de treball de
cap de Gabinet de Presidència amb unes retribucions de
57.110,62 € anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 3023/2019,
de 2 de juliol.

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 nomenament del Sr. Abdessamat Houman Mokhtar, amb
DNI núm. ******30, com a personal eventual adscrit a
Presidència, per ocupar el lloc de treball de cap de Gabinet de
Presidència, amb efectes econòmics i administratius des de 2 de
juliol de 2019 i amb unes retribucions corresponents a
57.110,62 € anuals.

2. 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.

A la seu del Parlament, 2 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Regulació de la gestió econòmica de la cambra.

Amb la finalitat d’actualitzar la regulació de la gestió
econòmica de la cambra, d’acord amb el que preveu el
Reglament del Parlament i atesa la pràctica ja desenvolupada
en base als anteriors acords de la Mesa de dates 16/07/1999,
25/06/2003, 28/03/2007, 10/07/2007, 17/03/2010, 16/06/2011,i
4/02/2015, 25/06/2015 i 21/02/2018, respectant la seguretat
jurídica i l’agilitat que requereixen els temes econòmics, el
president del Parlament proposa els següents acords:

1. Ordenació de les despeses 

L’ordenació de les despeses,  d’acord amb l’establert  a
l’article 32.1.3r del Reglament del Parlament, correspon a la
Mesa del Parlament. L’esmentada ordenació comprèn tres
fases: l’autorització de la despesa (A),  la disposició del crèdit
(D) i el reconeixement de l’obligació (O).

D’acord  amb el que faculta l’esmentat article, la Mesa del
Parlament delega en el president de la cambra la possibilitat
d’ordenar despeses fins al límit de  6.000 €, si bé amb
l’obligació de retre’n compte a la Mesa al llarg dels 45 dies
següents. El límit de quantia no actuarà: 

a) quan es tracti de despeses relatives a nòmines de
personal, seguretat social, percepcions de diputats, assignacions
de grups parlamentaris o impostos; 

b) al llarg dels períodes en què el Parlament no es trobi
reunit, hagi estat dissolt o n’hagi expirat el mandat, sigui quin
sigui l’objecte de la despesa.

Per als casos d’absència del president, l’anterior delegació
es farà extensiva a favor de la vicepresidenta primera.

2. Ordenació dels pagaments

La Mesa es dóna per assabentada del fet que el president
del Parlament delega, per als casos d’absència, en la
vicepresidenta primera la facultat d’ordenar els pagaments que
li ve reconeguda a l’article 33.1 del Reglament de la cambra.

La disposició dels fons es farà mitjançant les tres signatures
conjuntes del president, de l’oficiala major i de la interventora.
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Així mateix, els esmentats càrrecs podran ser substituïts,
respectivament, per la vicepresidenta primera, el lletrat Sr.
Lluís Isern i Estela i el cap de secció de Pressuposts i
Comptabilitat.

3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons

L’obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord
exprés de la Mesa del Parlament.  

A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 4 de juliol de 2019, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, per pèrdua de la condició de diputat de la IX
legislatura del Sr. Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 4 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-323-9-FINAL.PDF
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