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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3065/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3066/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, sobre les directrius generals
de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, davant les comissions d'Assumptes
Institucionals i Generals, de Cultura, Educació i Esports i
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans per tal d'informar
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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C)
RGE núm. 3067/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, davant les comissions d'Hisenda i
Pressuposts i d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 3068/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, davant les comissions d'Economia i de
Turisme, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 3069/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Afers Socials i Esports, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
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solAlicita la compareixença de la consellera d'Afers Socials i
Esports, davant les comissions d'Assumptes Socials, Igualtat i
Drets Humans i de Cultura, Educació i Esports, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 3070/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
G)
RGE núm. 3071/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut i Consum, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Salut i Consum,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
H)
RGE núm. 3072/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Mobilitat i Habitatge, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
I)
RGE núm. 3073/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
J)
RGE núm. 3074/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
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solAlicita la compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
K)
RGE núm. 3075/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, conformement amb l'article 192 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Proposta del Sr. José Vicente Marí i Bosó com a senador
en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 2444/19, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual proposa el Sr. José Vicente Marí i Bosó com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual cosa es farà pública pel president de la cambra a la sessió
plenària que se celebrarà demà, dia 11 de juliol de 2019.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Admissió dels escrits RGE núm. 3093/19 a 3107/19,
3117/19, 3118/19, 3128/19, 3130/19, 3131/19, 3145/19,
3147/19, 3160/19, 3161/19 i 3162/19, presentats per tots els
grups parlamentaris de la cambra, relatius a membres
designats a cadascuna de les comissions i a la Diputació
Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, admet a tràmit els escrits esmentats,
mitjançant els quals els diferents grups parlamentaris de la
cambra comuniquen la designació de membres a cadascuna de
les comissions i a la Diputació Permanent.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Proposta del Sr. Vicenç Vidal i Matas com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2019, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3079/19, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual proposa el Sr. Vicenç Vidal i Matas com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual cosa es farà pública pel president de la cambra a la sessió
plenària que se celebrarà demà, dia 11 de juliol de 2019.

Ordre de Publicació

Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Iago
Negueruela i Vázquez.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3056/19, presentat pel Sr. Iago Negueruela i
Vázquez, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)

B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Patrícia
Gómez i Picard.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3057/19, presentat per la Sra. Patrícia Gómez i
Picard, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

Renúncia a la condició de diputat del Sr. Antonio
Morante i Milla.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3060/19, presentat pel Sr. Antonio Morante i Milla,
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza
la seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

F)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Marc Pons i
Pons.

C)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Martí March
i Cerdà.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3058/19, presentat pel Sr. Martí March i Cerdà, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3061/19, presentat pel Sr. Marc Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Ramón Roca
i Mérida.

D)
Renúncia a la condició de diputat de la Sra. Isabel
Castro i Fernández.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3059/19, presentat per la Sra. Isabel castro i
Fernández, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 5 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3078/19, presentat pel Sr. Ramón Roca i Mérida,
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza
la seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació
H)
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3. 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.

Renúncia a la condició de diputat de la Sra. Elena Costa
i Coll.

Resolució

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'admissió per
delegació a la Presidència dia 8 de juliol proppassat, de l'escrit
RGE núm. 3090/19, presentat per la Sra. Elena Costa i Coll, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputada, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.

1. El cessament de la Sra. Maria Esperança Sans i Regis amb
DNI núm. ******71 , com a personal eventual, adscrita al
servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos, amb efectes
econòmics i administratius des del 4 de juliol de 2019.

Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

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.

Ordre de Publicació
I)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de la Mesa
de la cambra, en sessió de dia 10 de juliol de 2019, es
procedeix a la publicació de la declaracions de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics, que es poden consultar a
través de l'enllaç següent, en relació amb la pèrdua de la
condició de diputada de la IX legislatura de la Sra. Agustina
Vilaret i González.
Palma, a 10 de juliol de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
J)

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

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.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Maria Esperança Sans i Regis com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Unidas
Podemos.

A la seu del Parlament, 4 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Atès que:
Ordre de Publicació
1. La Sra. Maria Esperança Sans i Regis amb DNI ******71
presenta la serva renúncia com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3050/2019 del 4 de juliol de 2019.
2. La Sra. Maria Esperança Sans i Regis, fou nomenada com a
personal eventual al servei del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, per Resolució de la Presidència del 28 de març de
2017, posteriorment va cessar com a personal eventual del grup
esmentat per Resolució de la Presidència del 19 de juny de
2019, i finalment fou ratificada en el càrrec que ocupava per
Resolució de Presidència del 21 de juny de 2019, adscrita al
Grup Parlamentari Unidas Podemos.

K)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Maria Romero i Matas com a personal eventual del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i el seu posterior
nomenament com a personal eventual adscrita al servei de
la secretària primera del Parlament de les Illes Balears.
Atès que:
1. El portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Miquel Ensenyat i Riutort, sol·licita el cessament de la Sra.
Maria Romero i Matas amb DNI ******93 com a personal
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eventual adscrita al servei del grup parlamentari esmentat
mitjançant l’escrit RGE núm. 3119/2019 del 8 de juliol de
2019, i amb efectes econòmics i administratius des del 8 de
juliol de 2019.

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.

2. La Sra. Joana Aina Campomar i Orell, secretària primera de
la Mesa, sol·licita el nomenament de la Sra. Maria Romero i
Matas com a personal eventual adscrita al seu servei,
mitjançant la sol·licitud RGE núm. 3111/2019 del 8 de juliol de
2019.

A la seu del Parlament,8 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
3. La Sra. Maria Romero i Matas 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.
4. El temps de dedicació d’aquesta de la Sra. Maria Romero
i Matas serà a temps complet tot d’acord amb la normativa de
la Seguretat Social que regula la matèria.
5. 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 de la Sra. Maria Romero i Matas com
personal eventual, adscrita al servei del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des
del 8 de juliol de 2019 i el seu posterior nomenament com a
personal eventual adscrita al servei de la secretària primera de
la Mesa, amb efectes econòmics i administratius des del 8 de
juliol de 2019, amb unes retribucions anuals de 41.481,30 €
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

L)
Resolució de Presidència en relació amb e nomenament
de la Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.
Atès que:
1. El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licita el nomenament de la
Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis amb DNI ******95 com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, amb unes retribucions de 41.481,30 €
anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 3110/2019 del 8 de juliol
de 2019.
2. La Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis 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 d’aquesta 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 la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament de la Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis com
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des del
8 de juliol de 2019 i amb unes retribucions corresponents a
41.481,30 € 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
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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, 8 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

39

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament delesIllesBalears. Palma

