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0. PLE DEL PARLAMENT

0.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament

de les Illes Balears.

 A la Solemne Sessió d'Obertura de la X legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 11 de juliol de 2019,
conformement amb el que disposa l'article 8.1 del Reglament
de la cambra, procediren a prometre el càrrec els diputats i les
diputades següents:

• Sr. Juli Dalmau i De Mata
• Sr. Ares Fernández i Lombardo
• Sra. Beatriz Gamundí i Molina
• Sr. Jordi Marí i Tur
• Sr. Joan Mas i Tugores
• Sr. Joan Mascaró i Bosch
• Sra. Maria Esperança Sans i Regis
• Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster
• Sra. Irene Triay i Fedelich
• Sra. Maria Antònia Truyols i Martí

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ratificació del Ple del Parlament dels candidats

proposats pels grups parlamentaris a senadors en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 A la Solemne Sessió d'Obertura de la X legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 11 de juliol de 2019, el
Ple del Parlament ratificà per 44 vots a favor, 8 en contra i 3
abstencions el Sr. Vicenç Vidal i Matas, candidat proposat pel
Grup Parlamentari Socialista, i el Sr. José Vicente Marí i Bosó,
candidat proposat pel Grup Parlamentari Popular, com a
senadors en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1. DIPUTACIÓ PERMANENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Diputació Permanent i proclamació

dels càrrecs de vicepresidents i secretaris de la mesa.

 Conformement amb l'establert a l'article 65 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de juliol de 2019,
es procedí a la constitució de la Diputació Permanent i a la
proclamació dels càrrecs de vicepresidents i de secretaris de la
mesa corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de
la manera següent:

Mesa

President
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta primera
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Vicepresident segon
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir (Grup Parlamentari
Popular)

Secretària primera
Sra. Joana Aina Campomar i Orell (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Secretari segon
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Membres titulars

Pel Grup Parlamentari Socialista. 
Sra. Francina Armengol i Socías
Sra. Silvia Cano i Juan
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sra. Pilar Carbonero i Sánchez
Sra. Irantzu Fernández i Prieto

Pel Grup Parlamentari Popular:
Sr. Gabriel Company i Bauzá
Sr. Miquel Vidal i Vidal
Sra. Maria Núria Riera i Martos
Sra. Margalida Durán i Cladera

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Maria Esperança Sans i Regis

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Jaume Font i Barceló



BOPIB núm. 7 - 26 de juliol de 2019 47

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sr. Josep Castells i Baró

Membres suplents

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sra. Pilar Sansó i Fuster
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sr. Juli Dalmau i de Mata
Sra. Beatriu Gamundí i Molina
Sr. Damià Borràs i Barber
Sr. Enric Casanova i Peiró.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló
Sr. Antoni Fuster i Zanoguera
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester
Sr. Antoni Costa i Costa
Sra. Maria Tania Marí  i Marí

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sr. Alejandro López i Soria
Sra. Cristina Mayor i Abad

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sra. Idoia Ribas i Marino

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Sr. Josep Melià i Ques

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals i proclamació dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i a la proclamació dels

membres de la mesa corresponent, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:

Mesa

President
Sr. Enric Casanova i Peiró (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresident
Sr. José Luís Camps i Pons (Grup Parlamentari Popular)

Secretari
Sr. Josep Castells i Baró (Grup Parlamentari Mixt)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista: 
Sra. Francina Armengol i Socías
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sra. Pilar Carbonero i Sánchez 

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sra. Maria Antònia Garcia i Sastre
Sra. Maria Núria Riera i Martos

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Maria Esperança Sans i Regis

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sra. Patricia Guasp i Barrero

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Josep Melià i Ques 

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Constitució de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts i

proclamació dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts i a la proclamació dels membres de la
mesa corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de
la manera següent:

Mesa

Presidenta
Sra. Virginia Marí i Rennesson (Grup Parlamentari

Popular)
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Vicepresident
Sr. Juli Dalmau i de Mata (Grup Parlamentari Socialista)

Secretari
Sr. Josep Castells i Baró (Grup Parlamentari Mixt)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista: 
Sra. Maria Antònia Truyols i Martí
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sra. Pilar Costa i Serra

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sr. Antoni Costa i Costa
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Antonia Martín i Perdíz

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sra. Joana Aina Campomar i Orell

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Josep Melià i Ques

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Constitució de la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial i proclamació dels membres de la
mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial i a la proclamació dels
membres de la mesa corresponent, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:

Mesa

Presidenta
Sra. Pilar Carbonero i Sánchez (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresident
Sr. Miquel Vidal i Vidal (Grup Parlamentari Popular)

Secretari
Sr. Pablo Jiménez i Fernández (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista: 
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sr. Damià Borràs i Barber

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sr. Mariano Juan i Guasch
Sra. María Tania Marí i Marí

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Jorge Campos i Asensi

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Josep Melià i Ques

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Constitució de la Comissió de Turisme i proclamació

dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Turisme i a la proclamació dels membres de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:

Mesa

Presidenta
Sra. Antònia Martín i Perdíz (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Vicepresident
Sr. Mariano Juan i Guasch (Grup Parlamentari Popular)

Secretari
Sr. Enric Casanova i Peiró (Grup Parlamentari Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista: 
Sr. Ares Fernández i Lombardo
Sra. Pilar Sansó i Fuster
Sr. Damià Borràs i Barber
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Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló
Sra. Maria Antònia Garcia i Sastre

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Jesús Méndez i Baiges

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Jorge Campos i Asensi

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Josep Melià i Ques

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Constitució de la Comissió d'Economia i proclamació

dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió
d'Economia i a la proclamació dels membres de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:

Mesa

Presidenta 
Sra. Pilar Sansó i Fuster (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta
Sra. María Asunción Pons i Fullana (Grup Parlamentari
Popular)

Secretari
Sr. Jordi Marí i Tur (Grup Parlamentari Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sra. Maria Antònia Truyols i Bosch
Sra. Helena Benlloch i Bottini 

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sebastià Sagreras i Ballester 
Sra. Virgínia Marí i Rennesson

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sr. Alejandro López i Soria

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Joan Josep Mas i Tugores

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sra. Idoia Ribas i Marino

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes: 
Sr. Josep Melià i Ques

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Constitució de la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat

de Drets Humans i proclamació dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans i a la
proclamació dels membres de la mesa corresponent, que quedà,
en conseqüència, integrada de la manera següent:

Mesa

President
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Vicepresidenta  
Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló (Grup Parlamentari

Popular)

Secretària
Sra. Irantzu Fernández i Prieto (Grup Parlamentari

Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sra. Beatriz Gamundí i Molina
Sr. Joan Mascaró i Bosch 

Pel Grup Parlamentari Popular:
Sra. Margalida Durán i Cladera 
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Cristina Mayor i Abad

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sra. Idoia Ribas i Marino
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Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sra. Lina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Constitució de la Comissió de Cultura, Educació i

Esports i proclamació dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports i a la proclamació dels membres de
la mesa corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de
la manera següent:

Mesa

Presidenta
Sra. Helena Benlloch i Bottini (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresident  
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir (Grup Parlamentari
Popular)

Secretari
Sr. Ares Fernández i Lombardo (Grup Parlamentari
Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sr. Joan Mascaró i Bosch
Sr. Enric Casanova i Peiró

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sra. Maria Núria Riera i Martos
Sr. Antoni Fuster i Zanoguera

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sra. Patricia Guasp i Barrero

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Joan Josep Mas i Tugores

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Jorge Campos i Asensi

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sra. Lina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Constitució de la Comissió de Salut i proclamació dels

membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Salut i a la proclamació dels membres de la mesa corresponent,
que quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:

Mesa

Presidenta
Sra. Beatriz Gamundí i Molina (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresidenta  
Sra. Margarita Durán i Cladera (Grup Parlamentari
Popular)

Secretari
Sr. Juli Dalmau i de Mata (Grup Parlamentari Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sra. Irantzu Fernández i Prieto

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sra. Maria Tania Marí i Marí
Sra. Maria Antònia García i Sastre

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Antònia Martín i Perdiz

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sra. Idoia Ribas i Marino

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sra. Lina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

I)
Constitució de la Comissió de Reglament i proclamació

dels càrrecs de vicepresident i secretari de la mesa.

 Conformement amb l'establert a l'article 51 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de juliol de 2019,
es procedí a la constitució de la Comissió de Reglament i a la
proclamació de la vicepresidenta i del secretaris de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:

Mesa

President
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta
Sr. Sílvia Cano i Juan (Grup Parlamentari Popular)

Secretari
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir (Grup Parlamentari
Popular)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sra. Pilar Sansó i Fuster
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sra. Helena Benlloch i Bottini

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sr. Miquel Vidal i Vidal
Sr. Gabriel Company i Bauzá i
Sr. Vicent Marí i Torres

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sr. Alejandro López i Soria
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sra. Patrícia Guasp i Barrero
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort
Sra. Joana Aina Campomar i Orell

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sra. Idoia Ribas i Marino

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sr. Jaume Font i Barceló

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Constitució de la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears i proclamació
dels membres de la mesa.

 Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
i a la proclamació dels membres de la mesa corresponent, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:

Mesa

President
Sr. Joan Mascaró i Bosch (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta
Sra. Maria Núria Riera i Martos (Grup Parlamentari
Popular)

Secretària
Sra. Irene Triay i Fedelich (Grup Parlamentari Socialista)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sr. Ares Fernández i Lombardo
Sr. Jordi Marí i Tur

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sr. Antoni Fuster i Zanoguera
Sra. Margalida Durán i Cladera

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Maria Esperança Sans i Regis

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Jorge Campos i Asensi

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sra. Lina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

K)
Constitució de la Comissió de Participació ciutadana i

nomenament dels membres.

 Conformement amb l'establert a l'article 199.4 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 11 de
juliol de 2019, es procedí a la constitució de la Comissió de
Participació ciutadana i al nomenament dels membres, i  quedà,
en conseqüència, integrada de la manera següent:

Mesa

President
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta primera
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Vicepresident segon
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir (Grup Parlamentari
Popular)

Secretària primera
Sra. Joana Aina Campomar i Orell (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Secretari segon
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Membres

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Sr. Juli Dalmau i de Mata

Pel Grup Parlamentari Popular: 
Sr. José Luís Camps i Pons

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos: 
Sra. Cristina Mayor i Abad

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos: 
Sr. Jesús Méndez i Baiges

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 
Sr. Jorge Campos i Asensi

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: 
Sra. Lina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt: 
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de juliol de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 3244/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a política general del Govern en matèria de
transport marítim.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política i l'acció general del Govern en matèria de
transport marítim..

Palma, a 13 de juliol de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 3358/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb l'augment i el nomenament d'alts càrrecs i personal
eventual.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre la seva política relativa al nomenament d'alts
càrrecs i de personal eventual.

Els recents nomenament per part del Govern de les Illes
Balears d'alts càrrecs i personal eventual han generat polèmica
atès el considerable augment tant del nombre d'alts càrrecs com
del personal de confiança, la qual cosa suposa una estructura de
l'administració pública àmpliament sobredimensionada i un
increment del cost derivat d'aquest nou organigrama engreixat
per tal de donar cabuda a les tres formacions polítiques que
conformen el pacte.

Per això, el Grup Parlamentari Ciudadanos interpel·la el
Govern de les Illes Balears en relació amb la seva política
relativa al nomenament d'alts càrrecs i de personal eventual.

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de juliol de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 3191/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a horaris d'estiu del tren.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Existeix un informe tècnic que garanteixi que els horaris del
tren no provoquin saturació a les primeres hores del matí?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 3192/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a manteniment d'horari d'estiu del tren.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què no es mantenen els trens exprés a l'horari d'estiu?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 3193/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a horaris d'estiu del tren, 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Els horaris dels trens per a 2019 són iguals que els de l'estiu
de 2018?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 3194/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a davallada d'usuaris del tren.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina davallada d'usuaris dels tren a l'estiu calcula la
conselleria hi ha en relació amb la resta de l'any?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 3195/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions responsables d'estades turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes declaracions responsables d'inici d'activitat per
estades turístiques a habitatges s'han presentat des de l'entrada
en vigor de la Llei 6/2017?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 3196/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a modalitats de declaracions responsables d'estades
turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes de les declaracions responsables d'inici d'activitat
per estades turístiques presentades des de l'entrada en vigor de
la Llei 6/2017 eren en modalitat d'habitatges unifamiliars,
quantes en modalitat d'habitatges plurifamiliars i quantes en
modalitat de dos mesos?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
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G)
RGE núm. 3197/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions per estades turístiques amb
deficiències documentals.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes de les declaracions responsables d'inici d'activitat
turística per estades turístiques han tingut deficiències
documentals que no han estat esmenades?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 3198/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspeccions d'estades turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes estades turístiques a habitatges presentades amb la
Llei 6/2017 han estat objecte de visita d'inspecció?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 3199/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a sancions per estades turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes sancions i per quina quantia s'han imposat des de
l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 per realitzar estades
turístiques a habitatges sense comptar amb el títol administratiu
habilitant?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 3200/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licituds d'informe turístic.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes sol·licituds d'informe turístic i amb quin pressupost
d'obra s'han presentat a la Conselleria de Turisme des de
l'entrada en vigor de la Llei 6/2017?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 3201/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps d'emissió d'informes.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin temps mitjà emet la Conselleria de Turisme
informe de la disposició addicional 3 de la Llei 6/2017?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

L)
RGE núm. 3202/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pujada de categoria d'establiments turístics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 quants
establiments turístics han apujat de categoria o d'estrelles?

Palma, a 11 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

M)
RGE núm. 3237/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a l'alberg de La Victòria d'Alcúdia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la causa que ha motivat que no s'hagi
realitzat cap actuació a l'alberg de La Victòria d'Alcúdia fins
després de les eleccions, quan des del passat mes d'abril es
tenia coneixement d'un informe arquitectònic que aconsellava
obres immediates o el seu tancament?

Palma, a 12 de juliol de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 3238/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries de reserves per a l'alberg de La Victòria
d'Alcúdia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quina raó es varen fer les convocatòries de reserves per
a l'alberg de La Victòria d'Alcúdia per a aquest estiu quan des
del mes d'abril la conselleria ja sabia que l'edifici no era apte
per al seu ús?

Palma, a 12 de juliol de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 3239/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nins i
nines afectats pel tancament de l'alberg de La Victòria
d'Alcúdia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants nins i nines afecta el tancament de l'alberg de La
Victòria d'Alcúdia? Ens podeu indicar quines alternatives es
pensen donar a les famílies afectades?

Palma, a 12 de juliol de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 3240/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de perill per a treballadors i usuaris de l'alberg de La
Victòria d'Alcúdia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Han conegut algun perill els treballadors de l'alberg de La
Victòria així com els usuaris de les instal·lacions durant aquests
mesos?

Palma, a 12 de juliol de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 3268/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació jurídica sobre conveni.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus de conveni es va subscriure entre l'Ajuntament
d'Alcúdia i el Govern balear o els seus òrgans instrumentals
sobre l'alberg de La Victòria (Alcúdia)?

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 3269/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya de prevenció d'alcohol a menors.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sobre la campanya de sensibilització anunciada entre el
Ministeri i la Conselleria de Salut: "Aquí no venem alcohol a
menors, ens preocupam per la teva salut":

Quina temporalització tindrà la campanya?

Quin abast i quin format publicitari se li ha donat?

Té la conselleria coneixement de l'impacte de col·laboració
del sector comercial en les quatre illes i quin ha estat?

Quines activitats complementàries han acompanyat el
format publicitari?

S'ha comptat amb la col·laboració del Consell de la
Joventut de les Illes Balears per a la difusió i la implementació
de la campanya?

La línia de comunicació de la campanya d'informació i
prevenció s'ha realitzat també en castellà?

Té pensat el departament una actuació sobre el feedback
generat per conèixer l'impacte de la campanya quant al
compliment dels seus objectius i finalitats cap als menors?



56 BOPIB núm. 7 - 26 de juliol de 2019

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 3270/19, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a projecte de torre virtual a l'Aeroport de Menorca
(I).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat 9 de juliol, AENA feia públic a la premsa de
Menorca que no tenia intenció de construir una nova torre de
control i en el seu lloc faria una experiència pilot de torre
virtual.

Els sindicats CCOO i USCA han denunciat que aquest
sistema podria deixar Menorca aïllada i també han informat que
no se'ls ha tingut en consideració, així com de les deficiències
existents a la torre de control.

Sent una competència del Govern central, em dirigesc al
Govern de les Illes amb la següent pregunta:

Ha pres alguna iniciativa el Govern de les Illes Balears,
davant l'anunci de possible aïllament a Menorca?

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

T)
RGE núm. 3271/19, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a projecte de torre virtual a l'Aeroport de Menorca
(II).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat 9 de juliol, AENA feia públic a la premsa de
Menorca que no tenia intenció de construir una nova torre de
control i en el seu lloc faria una experiència pilot de torre
virtual.

Els sindicats CCOO i USCA han denunciat que aquest
sistema podria deixar Menorca aïllada i també han informat que
no se'ls ha tingut en consideració, així com de les deficiències
existents a la torre de control.

Sent una competència del Govern central, em dirigesc al
Govern de les Illes amb la següent pregunta:

Sol·licitarà una reunió al Govern central per exigir totes les
garanties per evitar que una situació com aquesta pugui passar?

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

U)
RGE núm. 3272/19, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a projecte de torre virtual a l'Aeroport de Menorca
(III).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat 9 de juliol, AENA feia públic a la premsa de
Menorca que no tenia intenció de construir una nova torre de
control i en el seu lloc faria una experiència pilot de torre
virtual.

Els sindicats CCOO i USCA han denunciat que aquest
sistema podria deixar Menorca aïllada i també han informat que
no se'ls ha tingut en consideració, així com de les deficiències
existents a la torre de control.

Sent una competència del Govern central, em dirigesc al
Govern de les Illes amb la següent pregunta:

S'ha plantejat el Govern una reunió amb els sindicats per
conèixer de primera mà les seves advertències i
reivindicacions?

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

V)
RGE núm. 3278/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya "No siguis ase".

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sobre la campanya de sensibilització anunciada entre el
Ministeri i la Conselleria de Salut: "No siguis ase":

Quina temporalització tindrà la campanya?

Quin abast i quin format publicitari se li ha donat?

Té la Conselleria de Salut coneixement de l'impacte de
col·laboració del sector comercial en les quatre illes i quin ha
estat?

Quines activitats complementàries han acompanyat el
format publicitari?
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S'ha comptat amb la col·laboració del Consell de la
Joventut de les Illes Balears per a la difusió i la implementació
de la campanya?

La línia de comunicació de la campanya d'informació i
prevenció s'ha realitzat també en castellà?

Té pensat el departament una actuació sobre el feedback
generat per conèixer l'impacte de la campanya quant al
compliment dels seus objectius i finalitats cap als menors?

Palma, a 15 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 3282/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera i demora en atenció sanitària a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Davant l'augment en un any del 43% de pacients a la llista
d'espera en consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila, i que
la conselleria qualifica de situació extraordinària:

Quines xifres maneja el seu departament respecte d'aquesta
xifra denunciada en els mitjans de comunicació?

Quines mesures prendrà el Govern per garantir que es
mantinguin cobertes totes les places i sense mancances
temporals, requerides d'especialistes en les consultes de
rehabilitació en els centres de Menorca?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 3283/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera i demora a la xarxa d'atenció pública
sanitària.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Davant l'augment en un any del 29% de pacients a la llista
d'espera per ser atesos pel metge especialista i davant l'augment
del temps mitjà d'espera per a operació quirúrgica i consulta
externa:

Quines xifres maneja el seu departament respecte de les
dades denunciades en els mitjans de comunicació?

Quines mesures prendrà el Govern per reduir la
inadmissible llista d'espera en nombre d'usuaris i el temps de
demora en la seva atenció sanitària?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 3284/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
usuaris acollits al Decret de garantia de demora.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants pacients s'han acollit al dret a una alternativa a
l'atenció pública sanitària, en haver-se superat el termini de 180
dies esperant per a una intervenció quirúrgica, d'acord amb el
que s'estableix al Decret de garantia de demora?

A quants pacients, passat el termini establert en el Decret de
Garantia de Demora (31/2018 de 19 d'octubre), se'ls ha
notificat el seu dret a acollir-se a una alternativa en altres
centres de la xarxa sanitària pública o privada?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 3307/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
d'infraestructures i eliminació de "barracons" a les escoles
de Balears per al curs escolar 2019-2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Després de l'augment de 93 a 116 d'aules modulars en els
centres educatius de les Illes Balears durant l'anterior
legislatura i sota la seva tutela, com pensa planificar
l'eliminació de totes aquestes aules modulars de cara al curs
2019-2020 i garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat i
climatització dels alumnes de Balears?

Palma, 17 de juliol de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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AA)
RGE núm. 3323/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions als treballadors del sector sanitari.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Ateses les 700 agressions que s'han denunciat per part dels
treballadors a les instal·lacions públiques dels serveis de salut
de les Illes Balears durant l'any 2018:

Quines mesures per garantir la seguretat i la integritat del
personal té previst dur a terme la conselleria?

Quins mecanismes preveu d'administració autonòmica per
reparar els danys morals que pateixen els treballadors agredits?

Palma, a 18 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 3343/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
programa d'educació afectivosexual als col·legis.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aquests dies, un mitjà de comunicació publicava la
impartició per part del Govern de les Illes Balears d'un
programa d'educació afectivosexual denominat "Amb tots els
sentits" en els col·legis i escoles de Balears.

A Quants col·legis i a quins cursos s'ha impartit aquest
programa durant els cursos 17-18 i 18-19?

A quins cursos s'impartirà el proper curs escolar 19-20?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AC)
RGE núm. 3344/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
programa d'educació afectivosexual als col·legis.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aquests dies, un mitjà de comunicació publicava la
impartició per part del Govern de les Illes Balears d'un

programa d'educació afectivosexual denominat "Amb tots els
sentits" en els col·legis i escoles de Balears.

Quina informació es lliura als pares i tutors legals dels
menors per al seu coneixement de la matèria que s'impartirà als
seus fills?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AD)
RGE núm. 3345/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
programa d'educació afectivosexual als col·legis.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aquests dies, un mitjà de comunicació publicava la
impartició per part del Govern de les Illes Balears d'un
programa d'educació afectivosexual denominat "Amb tots els
sentits" en els col·legis i escoles de Balears.

Quina és la formació acadèmica i pedagògica dels
professionals que imparteixen aquest programa?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AE)
RGE núm. 3346/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nomenament d'alts càrrecs.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En el BOIB núm. 96 de 13 de juliol es nomenen diversos
alts càrrecs del Govern de les Illes Balears:

Quines funcions han estat designades al comissionat
autonòmic del Govern de les Illes Balears a Madrid?

Amb quins mitjans materials i econòmics comptarà?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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AF)
RGE núm. 3347/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a reunió de la presidenta del Govern de les Illes
Balears amb l'Ajuntament de Palma sobre el tema dels
creuers.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa la presidenta del Govern de les Illes Balears donar
veu a l'oposició del consistori a la seva reunió amb
l'Ajuntament de Palma sobre els grans creuers?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

AG)
RGE núm. 3348/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a llista d'espera per a consulta mèdica i quirúrgica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin increment de persones hi ha a la llista d'espera a la
sanitat pública per a una cita amb el metge especialista?

Quantes per a una espera quirúrgica?

Quantes persones s'han acollit al Decret de demora?

Palma, a 16 de juliol de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AH)
RGE núm. 3349/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a control anual dels tumors de mama.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Les mamografies de control de tumors de mama s'han de
realitzar amb una periodicitat anual per tal de comprovar que
el càncer no ha rebrotat o s'ha estès.

Quin retard hi ha a les mamografies de control als hospitals
públics de Balears?

Si n'hi hagués, quines en serien les causes?

Palma, a 17 de juliol de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AI)
RGE núm. 3351/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a llista d'espera per a consulta mèdica i quirúrgica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'augment de la població a l'època estival i les altes
temperatures fan imprescindible per a les nostres illes tenir un
bon i eficaç servei de gestió d'emergències.

En els mesos de juny, juliol, agost i setembre, de quants
operadors, supervisors i caps de sala disposen a cada torn per
cobrir el servei 112?

Palma, a 17 de juliol de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AJ)
RGE núm. 3352/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a resultats de les proves definitives per obtenir
certificats dels diferents nivells de català.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb un índex de no aptes superior al 50%, quines mesures
es pensen adoptar per millorar aquests percentatges i la
idoneïtat dels docents i de la seva praxi?

Palma, a 16 de juliol de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

AK)
RGE núm. 3360/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions "Plataforma per la Llengua".

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat exacta en concepte d'ajudes i subvencions
ha atorgat la CAIB a l'entitat "Plataforma per la Llengua"
durant l'anterior legislatura?
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L'entitat "Plataforma per la Llengua ha realitzat algun
estudi, projecte o treball per a la Conselleria d'Educació amb
l'objectiu d'"examinar" la llengua en què s'expressen els
alumnes de Balears a les aules i al pati?

Palma, 22 de juliol de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de juliol de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 3163/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a condemna a la difusió i la neteja d'imatge de
persones condemnades per pertinença i integració a
organització terrorista a la radiotelevisió pública.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'article 3 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la
Radiotelevisió Pública Espanyola té entre els seus objectes
garantir la difusió dels principis constitucionals i dels valors
cívics que instaura, i garantir una informació objectiva, veraç
i plural.

No obstant això, i a causa de la línia editorial que sol
imposar el partit que sustenta el Govern, aquests objectius han
quedat desvirtuats.

L'entrevista realitzada el passat 26 de juny de 2019 en el
programa 24 hores a Arnaldo Otegi Mondragón n'és un clar
exemple, ja que es va utilitzar aquest mitjà públic com a un
instrument de neteja d'aquest personatge: un dels màxims
dirigents de la banda terrorista ETA, condemnat per
l'Audiència Nacional per un delicte de pertinença a
l'organització d'ETA, per internar reconstruir la il·legalitzada
Batasuna, per segrest, i actualment inhabilitat per al dret de
sufragi passiu i per exercir qualsevol ocupació o càrrec públic.

El Parlament de les Illes Balears considera inadmissible
aquesta operació de neteja a condemnats per delictes de
terrorisme, pertinença a banda terrorista, o als que usen o
justifiquen la violència i els mètodes violents indiscriminats
contra la societat per a la consecució d'una finalitat política i
que, a més, no han col·laborat amb la justícia i continuen
justificant aquesta violència.

Hem de treballar perquè els mitjans de comunicació públics
no participin en aquestes campanyes de blanqueig.

Per tot això, el Parlament dels Illes Balears manifesta:

1. La condemna a l'operació de neteja d'imatge d'aquelles
persones per pertinença i integració a organització o grup
terrorista prevista a l'actual article 571.2 CP, com la realitzada
per Radiotelevisió Espanyola a l'entrevista celebrada dia 26 de
juny en el programa La Nit en 24h.

2. Que la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears no
contribueixin a la neteja d'imatge d'aquells que han estat
condemnats per pertinença i integració a organització o grup
terrorista prevista a l'actual article 571.2 CP.

Palma, a 10 de juliol de 2019
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarmant situació
que es pateix a les Illes Balears en relació amb l'accés a
l'habitatge per part de determinats segments de la població es
fa necessari i urgent activar el més aviat possible tot un seguit
de mesures per pal·liar aquesta situació.

Les Illes Balears pateixen un greu problema d’habitatge que
s’ha anat agreujant en els darrers anys. Lluny de trobar una
solució efectiva, el Govern de les Illes Balears durant la
passada legislatura va dur a terme una política erràtica en
matèria d’habitatge, el resultat de la qual va ser la Llei 5/2018
d’habitatge de les Illes Balears, que, lluny d’aportar solucions,
el que va suposar va ser més confusió i desconcert en un sector
que, a poc a poc, ha anat patint els seus efectes
contraproduents.

D’ençà que es va a aprovar la Llei d’habitatge els preus han
crescut un 7,3% a les Illes Balears segons les dades
proporcionades per l’INE, només per davall de Madrid i
igualades amb Catalunya.

Per la seva banda, el lloguer continua creixent a taxes
interanuals del 5% aproximadament.

Recentment, el conseller de Mobilitat i Habitatge ha
anunciat que necessita sis mesos per tal de posar en marxa un
pla de xoc. Resulta del tot inconcebible que després de quatre
anys governant el conseller necessiti sis mesos més per
proposar mesures concretes i eficaces a un problema que ve
afectant les Illes Balears des de fa ja massa temps.

Les rendes mitjanes i baixes han vist com en els darrers
anys la possibilitat d’accedir a un habitatge és cada cop més
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complicada. D’acord amb les dades aportades pel sector, a les
Illes Balears es necessiten prop de 16.000 habitatges per tal de
donar resposta a la demanda i aconseguir reduir els preus. Es
necessiten habitatges perquè els ciutadans de les Illes Balears
hi puguin viure, no per fomentar l'especulació, sense més
demagògia ni missatges i idees buides de contingut.

No es pot esperar més, es fa necessari que les
administracions públiques posin les bases perquè aquests
habitatges s’incorporin al mercat; en tot cas resulta necessari a
curt termini ajudar aquells segments de població que pateixen
majors dificultats per accedir a un habitatge, com ara els joves,
les famílies nombroses, les monoparentals, entre d’altres.

Des del Grup Parlamentari Popular consideram del tot
necessari afrontar aquesta situació el més aviat possible. No
podem esperar sis mesos més per actuar perquè ja portem
esperant quatre anys. Per això proposam tot un seguit de
mesures urgents que, sens dubte, ajudarien a pal·liar aquesta
situació descrita prèviament.

Es necessari incrementar l’oferta d’habitatge per als
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears. Per
això s’ha d’agilitar la tramitació de llicències i aquestes s’han
d’obtenir en un termini raonable de temps. La normativa
reguladora en matèria d’habitatge no pot basar-se en la
prohibició i amb un intervencionisme que s’ha mostrat
sistemàticament ineficaç per resoldre el problema.

Per contra, s’han d’implantar fórmules que donin seguretat
i confiança als propietaris, per tal que aquests incorporin
voluntàriament els seus habitatges al mercat de lloguer, al
mateix temps s’ha de facilitar la compra i per això proposam la
creació de la “hipoteca de compra fàcil” que comptarà amb
l’aval del Govern fins completar el 100% del valor de taxació
de l’habitatge.

Finalment s’han d’adoptar una bateria de mesures fiscals
com la fixació d’un tipus reduït del 4% a l’Impost de
Transmissions Patrimonials per a la compra d’habitatge
habitual i un tipus superreduït del 2% per a la compra
d'habitatge habitual per a joves menors de 30 anys, famílies
nombroses o monoparentals.

Instam també a l’eliminació de l’Impost sobre Actes
Jurídics Documentats per a la compra d’habitatge habitual així
com per als préstecs hipotecaris per als segments de població
esmentats abans.

Apostam també per incrementar l’import i els límits de la
deducció per arrendament d’habitatge a l’IRPF i la creació
d’una nova deducció en aquest mateix impost per als
arrendadors que incorporin els seus habitatges al mercat de
lloguer d’habitatge permanent.

Finament, és necessari donar resposta a un greu problema
social com és el de l’ocupació il·legal.

Per això es proposa instar la modificació de les normes
adients per tal de combatre les màfies de l’ocupació il·legal i
garantir el retorn dels habitatges als seus legítims propietaris en
un termini màxim de 24 hores.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a impulsar la incorporació al mercat i més
concretament a les zones amb majors dificultats d’accés a
l’habitatge, d’un mínim de 8.000 habitatges, durant els propers
quatre anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la resta d’administracions públiques competents a la
matèria, a modificar les normes urbanístiques amb la finalitat
de destinar el sòl urbà o urbanitzable actualment existent, a la
construcció d’habitatges per als ciutadans de les Illes Balears
amb rendes mitjanes i baixes. Al mateix temps el Parlament de
les Illes Balears insta a augmentar l’índex de intensitat d’ús
residencial amb la finalitat de permetre la construcció de més
habitatges sense consumir més territori, així com agilitar la
tramitació d’expedients amb la finalitat que les llicències
d’obra en sòl urbà es concedeixin en un termini màxim de 3
mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a implantar fórmules que donin plena
seguretat i confiança als propietaris que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer. En aquest sentit, s’apostarà per
la contractació d’assegurances privades que garanteixin als
propietaris el cobrament immediat de les rendes impagades i les
indemnitzacions per als desperfectes que s’hagin pogut
ocasionar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a crear la “Hipoteca compra fàcil” que
permeti, mitjançant un sistema d’aval per part de la comunitat
autònoma, la concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins
a un 100% del valor de taxació en els casos de compra de
l’habitatge habitual.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un tipus reduït del 4% a l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
-modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses– per a la
compra d’habitatge habitual a les Illes Balears.

S’implantarà també un tipus superreduït del 2% per a la
compra d'habitatge habitual per a joves menors de 30 anys,
famílies nombroses o monoparentals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats -modalitat d’Actes Jurídics
Documentats– per a la compra d’habitatge habitual, així com
per als préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge habitual
per a joves menors de 30 anys, famílies nombroses o
monoparentals.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar l’import i els límits de la deducció per
arrendament d’habitatge a l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) i a crear una nova deducció a aquest
mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer d’habitatge permanent.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats a
modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació
il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims
propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles
en un termini màxim de 24h.

Palma, a 18 de juliol de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de juliol de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a cessió de Son
Busquets a les institucions de les Illes Balears per construir
habitatges públics, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Un dels reptes més importants a què ens enfrontem aquesta
legislatura i que es troba en l’agenda de prioritats de gairebé
tots els grups polítics, és el de facilitar habitatge assequible a la
ciutadania de les Illes Balears.

Els Acords estableixen com un dels tres grans reptes de
futur de l’actual equip de Govern, juntament amb la mobilitat
i la transició energètica i ecològica, el d’afavorir l’accés a un
habitatge dels nostres ciutadans i ciutadanes. I les dificultats
per donar resposta a aquest repte són prou evidents a les nostres
illes, un espai limitat i amb fortes restriccions urbanístiques i
territorials que fan difícil aconseguir sòl disponible a un cost
assumible.

Això fa que, si de ver creiem que estam davant d’una
necessitat peremptòria de la gent, tot el sòl públic disponible,
sigui quina sigui l’administració titular, s’hagi de posar a
disposició de l’objectiu prioritari d’incrementar el parc públic
d’habitatges. El dret constitucional a garantir un habitatge
digne a la ciutadania obliga a fer efectiu el principi de
cooperació interadministrativa, que predica que tots els
recursos de les diferents administracions s’han de posar al
servei de les necessitats públiques. I avui no hi ha dubte que la
màxima prioritat és la creació d’habitatge públic assequible.

Dia 13 de setembre de 2018 el Govern de les Illes Balears
feia pública la reunió amb el Ministeri de Defensa per reactivar
el projecte signat per aquell ministeri i l’Ajuntament de Palma
per construir 831 habitatges públics a Son Busquets.

Des d’El Pi ja vàrem fer pública en el Parlament, en el mes
de març d’enguany, la nostra preocupació pel fet que, des
d’aquell anunci inicial del mes de setembre, no s’havia avançat
gens i que la imminència de les eleccions del 28 d’abril no faria
més que dificultar la resolució definitiva del projecte
d’habitatges públics a Son Busquets.

Denunciàrem també en aquella ocasió que la reserva
comercial prevista actualment per a Son Busquets, de 70.000
m2, resulta avui absolutament incompatible amb la necessitat de
prioritzar la construcció del major nombre possible d’habitatge
públic a la ciutat de Palma. Aquesta reserva d’espai comercial,
a més, resulta també incompatible amb les actuals limitacions
que el Pla d’Equipaments Comercials preveu per als grans
equipaments comercials que es vulguin construir a la capital.

Dia 16 de juliol de 2019, i a pesar de les bones intencions
expressades per totes les administracions amb algun tipus de
responsabilitat sobre el futur de Son Busquets, ens ha sorprès
l’anunci del Ministeri de Defensa de voler subhastar el solar de
Son Busquets, en comptes de cedir-lo a un preu just a
l’Ajuntament de Palma per donar compliment als acords entre
ambdues administracions, de dedicar la seva superfície a la
construcció d’habitatge digne i assequible de titularitat pública.

Davant l’injustificat canvi de postura del Govern de l’Estat,
contrari als principis que deia defensar fa només deu mesos, de
col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
de Palma en els objectius tantes vegades expressats, de
proporcionar habitatges assequibles als ciutadans de les Illes
Balears, El Pi pensa que és necessari fer el possible per aturar
el procés de privatització de Son Busquets, aclarir el nou
posicionament del Govern de l’Estat i reconduir les
negociacions a un punt on es garanteixin i es facin efectius els
drets dels ciutadans a disposar d’un habitatge digne i
assequible.

Per tot això, El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. Instar el Govern de l'Estat a suspendre la subhasta dels
terrenys de l'antic quarter militar de Son Busquets.

Segon. Instar el Govern de l'Estat perquè arribi a un acord amb
el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma per cedir
els terrenys de Son Busquets per fer-hi habitatges públics i
equipaments.

Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears perquè realitzi els
canvis normatius necessaris perquè als terrenys de Son
Busquets no s’hi pugui implantar cap gran superfície comercial.

Palma, a 17 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3229/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Afers Socials i Esports, sobre el tancament de l'alberg de
La Victòria a Alcúdia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets
Humans recapti la compareixença de la consellera d'Afers
Socials i Esports, per tal d'informar sobre el tancament de
l'alberg de La Victòria a Alcúdia: motius de la urgència de la
decisió en temporada alta i màxima ocupació, repercussió per
als usuaris, motius de la dilació de l'inici de les obres
d'infraestructura, pla de mesures a dur a terme per resoldre
aquesta situació, estat de la resta d'infraestructures juvenils que
gestiona el Govern.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3241/19, de 3 diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat de Drets Humans
adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i
Esports, sobre el tancament de l'alberg de La Victòria a
Alcúdia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, conformement amb els articles 192.1, 106
i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera d'Afers Socials i Esports, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans, per tal
d'informar sobre el tancament de l'alberg de La Victòria a
Alcúdia, l'estat en què es troben l'edifici i les instal·lacions, els
informes arquitectònics que s'han emès al respecte i la situació
en què es troben els nins i les nines afectats.

Motivació la urgència: ateses les notícies aparegudes en els
mitjans de comunicació en relació amb el tancament de l'alberg
de La Victòria a Alcúdia i l'alarma que ha creat entre els seus
usuaris i treballadors, es fa necessari i urgent que la consellera
en doni complida informació a la cambra.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3354/19, de 3 diputats membres de la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial adscrits
al Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sobre l'anunci de la subhasta dels terrenys del
quarter de Son Busquets.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, conformement amb els articles 192.1, 106
i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la situació en
què es troben els terrenys de Son Busquets davant el recent
anunci de la subhasta acordada pel Ministeri de Defensa així
com de les gestions efectuades pel Govern de les Illes Balears
al respecte un cop el setembre de 2018 la presidenta del Govern
s'hagués reunit amb la ministra Robles per reactivar, segons va
anunciar, 831 habitatges públics a Son Busquets.

Motivació la urgència: atès l'anunci de la subhasta dels
terrenys del quarter de Son Busquets per part del Ministeri de
Defensa es fa necessari i urgent que el Govern de les Illes
Balears reti compte a la cambra de les gestions que ha realitzat
en relació amb aquest assumpte i de quines actuacions pensen
dur a terme per tal de garantir la construcció en aquest indret
d'habitatge social.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de celebració de sessió extraordinària  de la

Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans
amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 3242/19). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
conformement amb l'establert als articles 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 71 i següents del Reglament
de la cambra, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessió
extraordinària amb l'ordre del dia determinat següent:

Punt únic. Compareixença de la consellera d'Afers Socials
i Esports, sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, amb RGE núm. 3241/19, relativa al
tancament de l'alberg de La Victòria.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
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Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Convocatòria de la Diputació Permanent sobre

sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 3243/19). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de juliol de 2019, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per al proper dia 30
de juliol d'enguany, a les 10.00 hores, amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària sol·licitada per dotze diputats del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
3242/19, que consisteix en la substanciació de la
compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports,
sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari
Popular, amb RGE núm. 3241/19, relativa al tancament de
l'alberg de La Victòria.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud de celebració de sessió extraordinària  de la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial amb un
ordre del dia determinat (RGE núm. 3355/19). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
conformement amb l'establert als articles 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 71 i següents del Reglament
de la cambra, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessió
extraordinària amb l'ordre del dia determinat següent:

Punt únic. Compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, amb RGE núm. 3354/19, en relació
amb la subhasta anunciada pel Ministeri de Defensa sobre
el quarter de Son Busquets a Palma.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de la Diputació Permanent sobre

sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 3356/19). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de juliol de 2019, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per al proper dia30
de juliol d'enguany, a les 10.05 hores, amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària sol·licitada per dotze diputats del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
3355/19, que consisteix en la substanciació de la
compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,
sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari
Popular, amb RGE núm. 3354/19, en relació amb la
subhasta anunciada pel Ministeri de Defensa sobre el
quarter de Son Busquets a Palma.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició i membres de la Comissió de l'Estatut dels

diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears. 

 Conformement amb l'establert a l'article 52 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades, d'acord amb la relació de membres proposats pels
diferents grups parlamentaris:

Mesa
Presidenta:

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresidenta
Sra. María Asunción Pons i Fullana (Grup Parlamentari
Popular)

Secretària:
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Membres

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa



BOPIB núm. 7 - 26 de juliol de 2019 65

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos:
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
Sr. Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Sr. Jaume Font i Barceló

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Sra. Sílvia Tur i Ribas.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Composició i membres de la Comissió de Peticions del

Parlament de les Illes Balears. 

 Conformement amb l'establert a l'article 53 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de Peticions, d'acord amb la relació de
membres proposats pels diferents grups parlamentaris:

Mesa
Presidenta:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresident
Sr. José Luis Camps i Coll (Grup Parlamentari Popular).

Secretària:
Sra. Cristina Mayor i Abad(Grup Parlamentari Unidas
Podemos).

Membres

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
Sr. Joan Mas i Tugores

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos:
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
Sra. Idoia Ribas i Marino

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Sr. Jaume Font i Barceló

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Composició i membres de la Comissió d'Assumptes

Europeus del Parlament de les Illes Balears. 

 Conformement amb l'establert a l'article 54 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de Peticions, d'acord amb la relació de
membres proposats pels diferents grups parlamentaris:

Mesa
President:

Sr. Damià Borràs i Barber (Grup Parlamentari Socialista)

Vicepresidenta
Sra. Virginia Marí i Rennesson (Grup Parlamentari
Popular).

Secretari:
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández (Grup Parlamentari
Unidas Podemos).

Membres

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
Sr. Josep Ferrà i Terrassa

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos:
Sra. Patricia Guasp i Barrero

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
Sr. Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Sr. Jaume Font i Barceló

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Sra. Patrícia Font i Marbán

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Adscripció de diputats i diputades al Grup Parlamentari

Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, resta assabentada del contingut dels
escrits RGE núm. 3203/19, 3205/19, 3207/19, 3209/19,
3211/19, 3213/19, 3215/19 i 3217/19, presentats pels diputats
Sra. Beatriz Gamundí i Molina, Sr. Juli Dalmau i de Mata, Sra.
Pilar Sansó i Fuster, Sr. Ares Fernández i Lombardo, Sra.
Maria Antònia Truyols i Martí, Sr. Joan Mascaró i Bosch, Sra.
Irene Triay i Fedelich i Sr. Joan Marí i Tur, respectivament,
mitjançant els quals manifesten la voluntat d'incorporar-se al
Grup Parlamentari Socialista.

Així mateix, la Mesa resta assabentada dels escrits RGE
núm. 3204/19, 3206/19, 3208/19, 3210/18, 3212/19, 3214/19,
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3216/19 i 3218/19, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals comunica
l'acceptació de la incorporació dels diputats esmentats.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Adscripció de diputada al Grup Parlamentari Unidas

Podemos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 3232/19, presentat per la diputada Sra. Esperança
Sans i Regis, mitjançant el qual manifesta la voluntat
d'incorporar-se al Grup Parlamentari Unidas Podemos.

Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3233/19, presentat pel portaveu suplent del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, mitjançant el qual comunica l'acceptació de
la incorporació de la diputada esmentada.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Nomenament de portaveu i de la persona que

eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 3361/19, presentat pel portaveu suplent del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, mitjançant el qual comunica el
nomenament del Sr. Alejandro López i Soria com a portaveu i
de la Sra. Maria Esperança Sans i Regis com a persona que
eventualment el pot substituir.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Confirmació dels càrrecs de lliure designació del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, atesa la posada a disposició dels càrrecs
de lliure designació del Parlament, acorda de confirmar en els
seus càrrecs les persones següents:

• Sra. Esperança Munar i Pascual, oficiala major.
• Sra. Rut Serra i Roibal, uixera major.

• Sra. Mònica Pastor i Portero, viceuixera major.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

H)
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 del seu posterior
nomenament com a personal eventual adscrita al servei de
la secretària primera del Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. El senyor 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 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.

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 servei de l’anterior,
mitjançant la sol·licitud RGE núm. 3111/2019 del 8 de juliol de
2019.
 
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
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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 s'hi 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

Ordre de Publicació

I)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Joan Mascaró i Bosch com a personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb motiu de la
seva renúncia al càrrec.

Atès que:

1. El Sr. Joan Mascaró i Bosch amb DNI núm. ******06
presenta la seva renúncia com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit
RGE núm. 3134/2019 del 10 de juliol de 2019.

2. El Sr. Joan Mascaró i Bosch, fou nomenat com a personal
eventual al servei del Grup Parlamentari Socialista, per
resolució de la Presidència del 28 de març de 2018,
posteriorment va cessar com a personal eventual del grup
esmentat per resolució de la presidència del 19 de juny de
2019, i finalment fou ratificat en el càrrec que ocupava per
resolució de presidència del 21 de juny de 2019; i adscrit al
Grup Parlamentari Socialista.

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.

Resolució

1. El cessament del Sr. Joan Mascaró i Bosch amb DNI núm.
******06, com personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari de socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del 10 de juliol de 2019.

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, 10 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Marta Díaz i Pascual com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Marta Díaz i
Pascual amb DNI núm. ******67, com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb unes
retribucions de 41.481,30 € anuals, mitjançant l’escrit RGE
núm. 3166/2019 del 10 de juliol de 2019.
 
2. La Sra. Marta Díaz i Pascual 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.
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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. Marta Díaz i Pascual, amb DNI
núm. ******67, com a personal eventual, adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del 10 de juliol de 2019 i amb unes
retribucions corresponents a 41.481,30 € anuals, corresponent
a la modalitat B de la categoria de personal eventual de la
resolució de retribucions vigent.

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 s'hi 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, 10 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

K)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Josep Antoni Ripoll i Marí com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament del Sr. Josep Antoni Ripoll
i Marí, amb DNI núm. ******97, com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb unes
retribucions de 41.481,30 € anuals, mitjançant l’escrit RGE
núm. 3165/2019 del 10 de juliol de 2019.
 
2. El Sr. Josep Antoni Ripoll i Marí 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’aquest 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:

1. El nomenament del Sr. Josep Antoni Ripoll i Marí, amb DNI
núm. ******97, com personal eventual, adscrit al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del 10 de juliol de 2019 i amb unes
retribucions corresponents a 41.481,30 € anuals, corresponent
a la modalitat B de la categoria de personal eventual de la
resolució de retribucions vigent.

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 s'hi pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
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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, 10 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

L)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Clara Gómez i Garcia com a personal eventual
adscrita al servei del senador Excel·lentíssim Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera.

Atès que:

1. L’anterior senador designat pel Parlament de les Illes
Balears cessarà en les seves funcions l'11 de juliol de 2019,
amb motiu de l’elecció d’un nou senador Sr. José Vicente Marí
i Bosó per part del Parlament de les Illes Balears, i  per tant la
Sra. Clara Gómez i Garcia cessarà en la mateixa data com a
personal eventual adscrita al seu servei.

2. La Sra. Clara Gómez i Garcia fou nomenada com a personal
eventual al servei del senador anterior per Resolució de la
Presidència del 14 de juny de 2019, posteriorment va cessar
com a personal eventual adscrita al servei del senador 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; i adscrita al senador Sr.
Antonio Francisco Fuster Zanoguera.

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.

Resolució

1. El cessament de la Sra. Clara Gómez i Garcia amb DNI núm.
******39, com personal eventual, adscrita al servei del senador
l’Excel·lentíssim Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera,
amb efectes econòmics i administratius des de l’11 de juliol de
2019.

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 s'hi 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, 11 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

M)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el nomenament i el cessament de
personal eventual al servei de la cambra.

Atesos els escrits: 

a) RGE núm. 3170/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Jaume Font i Barceló, portaveu del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel qual sol·licita el nomenament
com a personal eventual adscrita al servei de l’esmentat grup
parlamentari de la Sra. María Antònia Cantallops i Alemany
per ocupar una plaça de la modalitat C amb unes retribucions
de 31.110,94€ i amb efectes econòmics i administratius d’11 de
juliol de 2019.

b) RGE núm. 3174/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel qual sol·licita el cessament com a personal
eventual adscrita al servei de l’esmentat grup parlamentari de
la Sra. Pilar García i Beteta, amb efectes econòmics i
administratius d’11 de juliol de 2019.

c) RGE núm. 3181/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Miquel Ensenyat i Riutort, 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 del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa per ocupar
una plaça de la modalitat B amb unes retribucions de
41.481,30€ i amb efectes econòmics i administratius d’11 de
juliol de 2019.
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d) RGE núm. 3184/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Facund Fora i Alcalde, personal eventual del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel qual renuncia a la seva plaça amb efectes
econòmics i administratius d’11 de juliol de 2019.

e) RGE núm. 3183/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Josep Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari Mixt, pel
qual sol·licita el nomenament com a personal eventual adscrita
al servei de l’esmentat grup parlamentari de la Sra. Marina
Caubet i Pujol per ocupar una plaça de la modalitat E amb unes
retribucions de 20.740,58€ i amb efectes econòmics i
administratius d’11 de juliol de 2019.

f) RGE núm. 3189/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Sergio Rodríguez Farré, portaveu adjunt del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, pel qual sol·licita el nomenament com a
personal eventual adscrits a l’esmentat grup parlamentari del
Sr. Agustín Buades i Rullan i del Sr. Eduardo de la Fuente i
Carrillo per ocupar ambdós les dues places de la modalitat C
amb unes retribucions de 31.110,94€ i amb efectes econòmics
i administratius d’11 de juliol.

g) RGE núm. 3219/2019 d’11 de juliol presentat per la Sra.
Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
pel qual sol·licita el nomenament com a personal eventual
adscrita al servei de l’esmentat grup parlamentari de la Sra.
Concepción Saavedra i Rodríguez per ocupar una plaça de la
modalitat E amb unes retribucions de 20.740,58€ i amb efectes
econòmics i administratius d’11 de juliol.

h) RGE núm. 3220/2019 d’11 de juliol presentat per la Sra.
Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
pel qual sol·licita el cessament del Sr. Miquel Ramon i Matas
com a personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup
amb efectes econòmics i administratius de 10 de juliol.

i) RGE núm. 3221/2019 d’11 de juliol presentat per la Sra.
Silvia Cano i Juan, 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. Miquel
Ramon i Matas per ocupar una plaça de la modalitat D amb
unes retribucions de 25.424,35€ amb efectes econòmics i
administratius d’11 de juliol.

j) RGE núm. 3222/2019 d’11 de juliol presentat per la Sra.
Silvia Cano i Juan, 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. Jaume
Colom i Delgado per ocupar una plaça de la modalitat B amb
unes retribucions de 41.481,30€ i amb efectes econòmics i
administratius d’11 de juliol.

k) RGE núm. 3223/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Gabriel Company i Bauzá, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, pel qual sol·licita el nomenament com a personal
eventual adscrit al servei del Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir,
vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears, del Sr.
Andrés Lasaga i Fernández amb unes retribucions de
41.481,30€ i amb efectes econòmics i administratius de 12 de
juliol.

l) RGE núm. 3224/2019 d’11 de juliol presentat pel Sr.
Gabriel Company i Bauzá, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, pel qual sol·licita el cessament com a personal

eventual adscrit al servei de l’esmentat grup parlamentari del
Sr. Benet Oliver i Bestard i del Sr. Andrés Lasaga i Fernández
amb efectes econòmics i administratius d’11 de juliol.
      

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", dic la següent
  

Resolució

1. El cessament de tot el personal eventual al servei del
Parlament de les Illes Balears que es relaciona a continuació
amb efectes econòmics i administratius d’11 de juliol de 2019:

A. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Popular
• Sr. Andrés Lasaga i Fernández
• Sr. Benito  Oliver i Bestard

B. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Socialista
• Sr. Miquel Ramon i Matas

C. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Unidas
Podemos 

• Sr. Facund Fora i Alcalde

D. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Ciudadanos
• Sra. Pilar García Beteta

E. Amb adscripció als senadors autonòmics
• Sr.  Jaume Colom i Delgado proposat pel Sr. Francesc
Antich i Oliver, senador autonòmic.

2. El nomenament del personal eventual al servei del
Parlament de les Illes Balears que es relaciona a continuació
amb efectes econòmics i administratiu d’11 de juliol,
exceptuant-ne el Sr. Andrés Lasaga i Fernández que ho serà
amb efectes de 12 de juliol:

A. Amb adscripció funcional al servei del Sr. José Manuel
Lafuente i Mir, vicepresident segon del Parlament

• Sr. Andrés Lasaga i Fernández

B. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Socialista
• Sr. Jaume Colom i Delgado (modalitat B)
• Sr. Miquel Ramon i Matas (modalitat D)
• Sra. Concepción Saavedra i Rodríguez (modalitat E)

C. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca

• Sr. Josep David Gilabert i Lahosa (modalitat B)

D. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares

• Sr. Agustín Buades i Rullán (modalitat C)
• Sr. Eduardo de la Fuente i Carrillo (modalitat C)

E. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 

• Sra. Maria Antònia Cantallops i Alemany (modalitat C)

F. Amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Mixt
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• Sra. Marina Caubet i Pujol (modalitat E)

3. Es constata que les retribucions del personal eventual
esmentat són les corresponents a les modalitats i categories de
personal eventual que consten a l’Acord de regulació del
personal eventual de la X legislatura aprovat per la Mesa del
Parlament de les Illes Balears en la sessió de 10 de juliol de
2019.

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 s'hi 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, 11 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

N)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el nomenament de personal eventual
al servei de la cambra.

Atesos els escrits: 

a) RGE núm. 3275/2019 de 15 de juliol presentat pel Sr.
Gabriel Company i Bauzà, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, pel qual sol·licita el nomenament com a personal
eventual adscrits funcionalment al servei de l’esmentat grup
parlamentari del Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Sr.
Agustín Sintes i Vallés, del Sr. Gaspar Oliver i Juan i de la Sra.
Clara Gómez García per ocupar tots ells una plaça de la

modalitat C amb unes retribucions de 31.110,94€ i amb efectes
econòmics i administratius de 16 de juliol.

b) RGE núm. 3276/2019 de 15 de juliol presentat pel Sr.
José Vicente Marí i Bosó, senador en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual sol·licita el
nomenament com a personal eventual adscrita funcionalment
al servei de l’esmentat senador autonòmic de la Sra. Ana Torres
i Prats amb unes retribucions de 41.481,30€ i amb efectes
econòmics i administratius de 16 de juliol.
      

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

1. El nomenament del personal eventual al servei del Parlament
de les Illes Balears que es relaciona a continuació amb efectes
econòmics i administratiu de 16 de juliol:

A. Amb adscripció funcional al servei del Sr. José Vicente
Marí i Bosó, senador autonòmic

• Sra. Ana Torres i Prats (modalitat B)

B. Amb adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Popular

• Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre (modalitat C)
• Sr. Agustín Sintes i Vallés (modalitat C)
• Sr. Gaspar Oliver i Juan (modalitat C)
• Sra. Clara Gómez i García (modalitat C)

2. Es constata que les retribucions del personal eventual
esmentat són les corresponents a les modalitats i categories de
personal eventual que consten a l’Acord de regulació del
personal eventual de la X legislatura aprovat per la Mesa del
Parlament de les Illes Balears en la sessió de 10 de juliol de
2019.

3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

4. 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 s'hi pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
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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, 16 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

O)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Catalina Soler i Torres com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. El Sr. Gabriel Company i Bauzá, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, sol·licita el nomenament de la Sra.
Catalina Soler i Torres, amb DNI núm. ******99, com a
personal eventual amb adscripció funcional al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb unes retribucions de 31.110,94 €
anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 3280/2019 del 16 de
juliol de 2019.
 
2. La Sra. Catalina Soler i Torres 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. Catalina Soler i Torres, amb DNI
núm. ******99, com personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del 17 de juliol de 2019 i amb
unes retribucions corresponents a 31.110,94 € anuals,
corresponent a la modalitat C de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.

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 s'hi 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, 16 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

P)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Sergio Rigo i Martínez com a cap de gestió del Gabinet
de Presidència i de la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell
com a secretària de la Presidència, amb caràcter de
personal eventual.

Atès que:

1. El Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, com a president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant escrit RGE núm.
3313/2019 del 18 de juliol de 2019, ha acordat el cessament del
Sr. Sergio Rigo i Martínez, i  de la Sra. Joana Aina Sánchez i
Martínez com a cap de gestió del Gabinet de Presidència i com
a secretària de la Presidència respectivament, amb adscripció
funcional en ambdós casos al president del  Parlament de les
Illes Balears, i amb efectes econòmics i administratius des del
18 de juliol de 2019.

2. El Sr. Sergio Rigo i Martínez fou nomenat com a personal
eventual amb adscripció funcional a la plaça de cap de gestió
del Gabinet de Presidència per Resolució de la Presidència del
21 de juny de 2019; i la Sra. Joana Aina  Sánchez i Martorell
fou nomenada com a personal eventual amb adscripció
funcional a la  plaça de secretària de la Presidència per
Resolució de la Presidència del 21 de juny de 2019.
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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.

Resolució

1. El cessament del Sr. Sergio Rigo i Martínez amb DNI núm.
******86,  com a cap de gestió del Gabinet de Presidència amb
caràcter de personal eventual i amb adscripció funcional a
l’esmentada plaça i amb efectes econòmics i administratius des
del 18 de juliol de 2019.

2. El cessament de la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell amb
DNI núm. ******26, com a secretària de la Presidència amb
caràcter de personal eventual i amb adscripció funcional a
l’esmentada  plaça i amb efectes econòmics i administratius des 
del 18 de juliol de 2019.

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

4. 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 s'hi 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, 18 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

Q)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Paula Ginard i Vilches com a secretària de la
presidència, amb caràcter de personal eventual, amb
adscripció funcional a la Presidència.

Atès que:

1. El Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, com a president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant escrit RGE núm.
3314/2019 del 18 de juliol de 2019, ha acordat el nomenament
de la Sra. Paula Ginard i Vilches, com a secretària de la
Presidència, amb adscripció funcional al president del
Parlament de les Illes Balears, i amb efectes econòmics i
administratius des del 19 de juliol de 2019.

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 de la Sra. Paula Ginard i Vilches amb DNI
núm. ******12, com a secretària de la Presidència amb
caràcter de personal eventual i amb adscripció funcional a
l’esmentada plaça, amb efectes econòmics i administratius des
del 19 de juliol de 2019, i unes retribucions anuals de
44.739,52 €.

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 s'hi 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.
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A la seu del Parlament, 18 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

R)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Bartomeu Bauzá i Martorell com a personal eventual
amb adscripció funcional al Grup Parlamentari Socialista.

Atès que:

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, com a  portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, mitjançant escrit RGE núm. 3316/2019
del 18 de juliol de 2019, sol·licita el cessament del Sr.
Bartomeu Bauzá i Martorell, com a personal eventual amb
adscripció funcional al Grup Parlamentari Socialista amb
efectes econòmics i administratius des del 18 de juliol de 2019.

2. El Sr. Bartomeu Bauzá i Martorell, fou nomenat en la plaça
anterior  per Resolució de la  Presidència del 28 de setembre de
2017, posteriorment va cessar com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista, i
finalment fou ratificat en el càrrec que ocupava per resolució de
presidència del 21 de juny de 2019.

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.

Resolució

1. El cessament del Sr. Bartomeu Bauzá i Martorell amb DNI
núm. ******41, com personal eventual, amb adscripció
funcional al Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des del 18 de juliol de 2019.

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 s'hi 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, 18 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

S)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Raúl Bar i Acebo com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Atès que:

1. El Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, sol·licita el nomenament del Sr. Raúl
Bar i Acebo amb DNI núm. ******83 com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Ciudadanos, amb unes retribucions de 31.110,94 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 3546/2019 del 24/07/2019.
 
2. El Sr. Raúl Bar i Acebo realitzarà funcions de personal
eventual i la seva retribució s’adequarà 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’aquest 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 del Sr. Raúl Bar i Acebo, amb DNI núm.
******83, com a personal eventual amb adscripció funcional
al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb efectes
econòmics i administratius des de l’1 d’agost de 2019 i amb
unes retribucions corresponents a 31.110,94 € anuals,
corresponent a la modalitat C de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.

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
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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 s'hi 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, 24 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

T)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. María del Rosario Álvarez i Zamora com a
personal eventual amb adscripció funcional al servei del
Grup Parlamentari Ciudadanos.

Atès que:

1. El Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, sol·licita el nomenament de la Sra.
María del Rosario Álvarez i Zamora, amb DNI núm. ******70,
com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del
Grup Parlamentari Ciudadanos, amb unes retribucions de
31.110,94 € anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 3545/2019
del 24/07/2019.
 
2. La Sra. María del Rosario Álvarez i Zamora, realitzarà
funcions de personal eventual i la seva retribució s’adequarà 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’aquest 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. María del Rosario Álvarez i
Zamora, amb DNI núm. ******70, com a personal eventual
amb adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari

Ciudadanos, amb efectes econòmics i administratius des de l’1
d’agost de 2019 i amb unes retribucions corresponents a
31.110,94 € anuals, corresponent a la modalitat C de la
categoria de personal eventual de la resolució de retribucions
vigent.

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 s'hi 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, 24 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

U)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. María del Pilar García Beteta com a personal
eventual amb adscripció funcional al servei del secretari
segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

1. El Sr. Maxo Benalal Bendrihem sol·licita el nomenament de
la Sra. María del Pilar García i Beteta amb DNI núm. ******84
com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del
secretari segon de la Mesa, amb unes retribucions de 41.481,30
€ anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 3575/2019 del 25 de
juliol de 2019.
 
2. La Sra. María del Pilar García i Beteta realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
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dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.

3. El temps de dedicació d’aquest 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. María del Pilar García i Beteta,
amb DNI núm. ******84, com personal eventual amb
adscripció funcional al servei del secretari segon, Sr. Maxo
Benalal i Bendrihem, amb efectes econòmics i administratius
des de l’1 d’agost de 2019 i amb unes retribucions
corresponents a 41.481,30 € anuals, corresponent a la modalitat
B de la categoria de personal eventual de la resolució de
retribucions vigent.

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 s'hi 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, 25 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

V)
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 24 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 dels enllaços següents, en relació amb la pèrdua de la
condició de diputat o diputada de la IX legislatura de:

• Sr. Vicent Serra i Ferrer
• Sr. Josep Melià i Ques
• Sra. María Asunción Pons i Fullana
• Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
• Sra. Joana Aina Campomar i Orell
• Sr. Jaume Font i Barceló
• Sra. Maria Núria Riera i Martos
• Sr. Miquel Vidal i Vidal
• Sr. Josep Ferrà i Terrassa

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

W)
Contractació del subministrament d'energia elèctrica

per als punts de consum del Parlament de les Illes Balears
(Exp. 6/2019).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, atesos la memòria justificativa relativa a
la contractació esmentada a l'enunciat i els documents que
integren l'expedient corresponent, adopta els acords següents:

1. Aprovar la memòria justificativa per a la contractació del
subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum
del Parlament de les Illes Balears, per considerar justificada
la necessitat d'aquesta contractació, així com les necessitats
administratives a satisfer.

2. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de
clàusules administratives particulars.

3. Aprovar el pressupost base de licitació per un import de
34.300,00 euros (sense IVA), més 7.203,00 euros
corresponents al 21% de l'IVA, el que fa un total de
41.503,00 euros per a la contractació esmentada, i
autoritzar la despesa de 41.503,00 euros (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida 22100 (energia elèctrica) del CC. 02 del
pressupost del Parlament per a l'exercici 2019.

4. Aprovar l'expedient de contractació núm. 6/2019 i el
Quadre del plec de clàusules administratives particulars,
amb les característiques següents:

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-157-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-301-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-326-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-400-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-403-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-22-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-332-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-401-9-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-453-9-FINAL.PDF
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Pressupost base de licitació
• sense IVA
• IVA (21%)
• Total

34.300,00 euros
7.203,00 euros

41.503,00 euros

Termini d'execució Quatre mesos des de dia 1
de setembre de 2019

Fiança provisional Eximida

Fiança definitiva Eximida (lletra f) de
l'article 159.6 de la LCSP

Tramitació Ordinària

Procediment Obert simplificat abreujat
(article 159.6 de la LCSP)

Possibilitat de pròrroga No

Total valor estimat 34.300,00 euros

5. Mesa de contractació: No es preveu la constitució de la
mesa de contractació.

6. Delegar en el president del Parlament l'adjudicació
d'aquesta contractació, amb l'obligació de donar compte a
la Mesa del Parlament del resultat d'aquesta licitació.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

X)
Nomenaments dels membres del Tribunal de Recursos

Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2019, atès l'acabament de la IX legislatura,
adopta els acords següents en relació amb el Tribunal de
Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears:

1. Nomenar com a membres del Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de les Illes Balears les persones
següents:
• Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
• Sra. Maria Núria Riera i Martos
• Sr. Miquel Monserrat i Bibiloni

2. La Sra. Garrido i la Sra. Riera actuaran de presidenta i de
vocal per un període alternatiu de temps. El Sr. Monserrat
serà vocal del tribunal i exercirà funcions de secretari.

Palma, a 24 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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