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1. DIPUTACIÓPERMANENT
DEL PARLAMENT
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Durant el curs 2020-2021, a causa de la situació de la
pandèmia, tots els cursos que va oferir l’IEB foren en línia.
La inscripció al Centre de Català Virtual va ser gratuïta
durant l’estat d’alarma.

1.5. INFORMACIONS
Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
A)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària de la
Comissió de Salut, sol·licitada per dotze diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
6777/21).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la sessió de dia 27 d'agost de 2021, acorda, per unanimitat,
de convocar oportunament la sessió extraordinària esmentada,
amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Compareixença urgent de la consellera de Salut
i Consum per tal d'informar sobre la situació de saturació i
manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i
altres centres sanitaris de les Illes Balears.
Palma, a 27 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 3503 a 3599/21, del diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relatives a servei de menjador.
181 centres educatius públics compten amb servei de
menjador escolar. D’aquests 181, aquest curs 2020/2021 per
motiu de manca d’usuaris o d’espai, 7 no han obert el servei
(indicats en vermell al llistat adjunt).
Amb la finalitat de mantenir obert del servei de menjador
per motius d’ajustament al Pla de contingència s’ha fet arribar
als centres en funció de la necessitat de monitoratge extra
motivat per l’ús d’espais addicionals i/o implementació de torns
extres, descens d’usuaris i possible ajustament preu menú, una
partida extra el primer trimestre (443.150€) i una altra partida
el segon trimestre (533,841€) per un import total de 976.991€.
Palma, 23 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1055/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a excepcionalitat a exàmens de "nivell de català"
amb motiu de la pandèmia.
A inicis de novembre de 2020, i a causa de la situació
provocada per la pandèmia, l’Institut d’Estudis Baleàrics posà
en funcionament el Centre de Català Virtual. Una nova
iniciativa per garantir que tota aquella persona que ho desitjàs
pogués preparar-se un nivell de català o perfeccionar el que ja
tenia.
El Centre de Català Virtual es va crear amb un espai on
trobar tots els recursos sobre aprenentatge de la llengua
catalana. Amb enllaços i plataformes per poder estudiar en línia
i amb un equip d’assessors que donaren resposta a tots els
dubtes i consultes i revisaren les expressions escrites dels
alumnes.
A més, per practicar la part oral, també es va oferir
l’oportunitat de participar en sessions de conversa virtuals.
Aquests recursos estigueren distribuïts per nivells, des de
l’A1 fins al nivell de Llenguatge Administratiu.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 5496/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a vot de Balears en
el Comitè de les Regions pel que fa a la subvenció del gasoil
a pescadors i agricultors.
El Comitè Europeu de les Regions és un òrgan consultiu
que representa les entitats locals i regionals dels 27 estats
membres de la Unió Europea. Aquest òrgan emet dictàmens en:
casos de consulta obligatòria contemplats als tractats, casos de
consulta facultativa i per iniciativa pròpia si ho considera
oportú. D’altra banda, també pot emetre resolucions sobre
temes importants i d’actualitat, així com dictàmens prospectius,
que són aportacions que contribueixen a l’elaboració de les
polítiques futures de la Unió Europea. En aquest context, es fa
necessari conèixer el marc concret, ja sigui el dictamen o la
resolució, on s’inclou la qüestió mencionada, per poder així
determinar quin fou el posicionament general davant el text.
S’ha de tenir en compte que el posicionament és general, no
només sobre una esmena, que podria ser el cas.
Palma, 23 de juliol de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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D)
A la Pregunta RGE núm. 5535/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a comprovacions de la biodiversitat
de les reserves marines existents a les Balears.
Sí, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a
través de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, ha anat
comprovant periòdicament i informant a través de comissions
de seguiment sobre l’estat de la biodiversitat a les reserves
marines, que s’ha anat recuperant i incrementant
progressivament en els darrers anys. Les darreres
comprovacions s’han fet a les reserves marines de Tagomago,
Freus d’Eivissa i Formentera i l’illa del Toro, totes entre 2020
i 2021.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4750799&cod
uo=2390901&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4750117&cod
uo=2390901&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4306944&cod
uo=2390901&lang=ca
Palma, 14 de juliol de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació

úniques poblacions a les Balears. Aquest és el cas de Silene
mollissima i Silene pseudoatocion, d’afinitats centre-europea
i nord-africana, respectivament.
A les taules següents es relacionen els endemismes florístics
de la zona d’estudi, on s’indica si estan catalogats i amenaçats
(categories de la UICN).
Endemismes florístics baleàrics
Tàxon

Nom comú

Atheorhiza bulbosa
subsp. Willkommii

Lleganyova, calabruix,
pa de porc

Per comprendre i avaluar de manera adient l’estat de
conservació d’una espècie, cal considerar el que se’n sap de la
seva ecologia i de les causes del seu possible declivi. Això es
pot fer emprant els criteris de la Llista Vermella, segons els
criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la
natura, revisats al 2012 i d’aplicació universal. Entre les
mesures objectives que permetran avaluar-ne l’estat de
conservació (atenent, de manera especial, les acurades
definicions legals recollides a la Llei 26/2007, de 23 d’octubre,
de responsabilitat mediambiental), hi ha les dues variables
esmentades a la pregunta: la presència i l’ocupació, com a
mesures, canviants al llarg del temps, de la ubicació geogràfica
de l’espècie.
La superfície de presència, definida com un polígon convex
mínim que inclogui totes les localitats conegudes on viu
l’espècie, abastarà una àrea contínua, però que inclourà per
força una gran varietat d’ambients, dels quals només alguns
seran aptes per hostatjar-la. Ara bé, té molt més sentit fixar-se
en l’àrea d’ocupació, que és la suma de les àrees de totes les
localitat concretes on viu, mesurada a una escala adequada a
l’espècie, les amenaces i les dades disponibles.
En el cas de les espècies endèmiques de les Balears, la
situació general és prou delicada.
També cal destacar que hi ha espècies vegetals que, tot i o
esser endèmiques, tenen a l’àmbit d’aquesta proposta les seves

Amenaçat

Carex rarulenta
Centaurium bianoris

Herba de Sant Domènec

Vulnerable

Chaeorhinum
formenterae

Vulnerable

Hypericum
balearicum

Estepa joana, estepa
oliera, socarrell

Limonium minutum

Saladina

Ophrys bertolonii
subsp. Baleàrica

Borinot

Decret
75/2005

Romulea columnae
subsp. Assumptionis
Rubia baleàrica

Rogeta

Sibthorpia africana

Sibtòrpia

Pastinaca lúcida

Carnassa

Pholomis itàlica

Blens de frare

Polygonum romanem
subsp. Balearicum

Herba de cent nus

E)
A la Pregunta RGE núm. 5536/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a comprovacions de la presència o
ocupació dels endemismes en el Parc Natural de Llevant.

Catalogat

Hàbitats
Conveni de
Berna

Polycarpon
polycarpoides subsp.
Colomense
Rhamnus
ludovici-salvatoris

Llampúdol bord

Santolina
chmaecyparissus
subsp. Magonica
Senecio rodriguezii

Decret
75/2005

Margalideta de la mar

Silene mollissima
Thapsia gymnesica

Fonallassa groga

Teucrium asiaticum

Brutónica

Thymelaea velutina

Peu de milà, pala marina

Vulnerable

Endemismes florístics mallorquins
Tàxon

Nom comú

Galium balearicum

Rèvola roja

Galium crespianum

Rèvola de penya

Globulària majoricensis

Catalogat

Amenaçat
Vulnerable

Vulnerable

El nombre d’espècies és molt elevat, i que hi ha nombroses
espècies endèmiques. Els crustacis són un grup molt
diversificat, amb grups prou ben coneguts i d’altres
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completament desconeguts a l’àmbit d’estudi. Als ambients
subterranis, els crustacis estigobionts destaquen pel seu elevat
grau d’adaptació i les seves àrees de distribució molt
restringides. Els crustacis terrestres, que sens dubte inclouen
una varietat d’espècies, just ara comencen a ser recol·lectats
per al seu posterior estudi. Els insectes, tot i haver rebut atenció
a l’àmbit d’estudi des de fa un segle, romanen encara força
desconeguts. Com a exemple, cal apuntar que ni tan sols les
papallones diürnes han estat objecte de cap estudi fins ara a la
zona. Tenint en compte la riquesa descoberta en àrees properes,
com s’Albufera de Mallorca, gràcies a l’esforç continuat de
recol·leccions i estudis, cal esperar que el nombre d’espècies
d’insectes a l’àmbit estudiat serà molt elevat.
Un amfibi endèmic, que havia desaparegut fa dos mil anys
al Llevant, és el ferreret (Alytes muletensis); va sobreviure,
però, a indrets remots de la serra de Tramuntana, allà on els
depredadors introduïts no hi han arribat mai.
L’avifauna de l’àmbit protegit és ben estudiada i del màxim
interès. La llunyania de zones urbanes o turístiques, unida a la
diversitat d’ambients naturals, com també seminaturals, fan
possible que si puguin trobar aproximadament la meitat de les
espècies ornítiques conegudes a Mallorca (150 de 320). S’ha
constatat que n’hi nidifiquen unes 60 espècies. El busqueret
coallarga (Sylvia balearica) és un endemisme ornitològic que
es considerava fins fa pocs anys com una subespècie de S.
Sarda, la qual té una distribució tirrènica.
Pel que fa als ocells marins, cal destacar la presència de la
baldritja balear (Puffinus mauretanicus) també coneguda amb
el nom inventat de virot petit, que és un endemisme de les
Balears, el qual es troba en perill crític. Ara bé, a la zona de
Llevant només se’l pot observar durant les concentracions
prenupcials i com a visitant ocasional per alimentar-se durant
el període de nidificació. El fet que aquesta espècie no sigui
reproductora al litoral del Parc natural de Llevant resulta del tot
anòmal; cal atribuir aquesta absència a la destrucció en temps
històrics de les colònies que hi podria haver.
Un aspecte notable de l’avifauna balear, i especialment la
mallorquina, és l’existència d’endemismes. Tradicionalment
ignorats, o tractats com a subespècies escassament
diferenciades, actualment cal reconèixer la diferenciació que
s’ha donat en diferents grups d’aucells a causa de la insularitat.
Així, Puffinus mauretanicus se sap que és clarament diferent de
P. Puffinus, que Sylvia baleàrica és una espècies separada de
S. Sarda, i també que Loxia balearica ha de tenir rang
d’espècie distinta de L. curvirostra. El trencapinyons balear
(Loxia balearica) és endèmic de Mallorca, on s’alimenta
setantena; encara molt acantonada i en perill, però en excel·lent
tendència.
Cal destacar la recuperació, encara de manera molt puntual
però reeixida, de l’endemisme Solenopsis minuta subsp.
baleàrica. Gràcies a la col·laboració del Viver Forestal de
Menut, s’ha pogut recolonitzar un petit hàbitat semi aquàtic,
amb la intenció de propagar l’espècie a altres indrets del Parc
natural.
Els mol·luscs terrestres endèmics s’han recuperat també,
gràcies a la gestió que combina eliminar completament la
presència de foc amb reduir dràsticament la pressió de les
cabres sobre el terreny. La rara i molt localitzada Xerocrassa
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ferrutxensis és molt més abundant i ocupa àrees més extenses
que fa deu anys.
Pel que fa a la fauna vertebrada, cal destacar l’èxit de
conservació que representa la recuperació del ferreret. Al Parc
natural de Llevant s’ha varen alliberar larves, en ambients semi
naturals allunyats i protegits dels depredadors. Al 2017 ja es
reproduïren amb èxit animals nascuts a Llevant. La població
encara és minsa, però saludable i en creixement continuat.
Aquesta espècie és una de les prioritats de la gestió actual
d’aquest espai natural protegit. El ferreret és una joia de la
fauna de Llevant, recentment recuperada gràcies a la protecció
del seu medi. Aquesta població té encara un interès afegit:
roman lliure del fong quitridi que és una gran amenaça per a
l’espècie.
Entre els aucells, la situació és igualment bona, gràcies a les
mesures de protecció estricta existents al Parc natural de
Llevant i les reserves naturals que hi són incloses. Sylvia
baleàrica és present a la totalitat de l’espai protegit, amb
densitats que aparentment són les màximes possibles per
aquesta espècie de comportament territorial. En contrast, Loxia
balearica fa moviments erràtics, per al qual cosa la seva
presència és tot i que ta [sic]
En conjunt, així doncs, podem afirmar que l’estat de
conservació dels endemismes al Parc natural de Llevant és
clarament favorable o molt favorable, tant pel que fa a la seva
superfície de presència total, com a l’àrea d’ocupació on s’hi
troben efectivament, i que aquest èxit és el resultat tangible de
les mesures de gestió que s’hi duen a terme.
Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 5573/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a avantprojecte de llei de modificació
de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears
assentades fora del territori de la comunitat autònoma.
La situació d’alarma declarada l’any 2020 per afrontar
l’emergència sanitària provocada pel coronavirus va coincidir
amb la substanciació, pràcticament enllestida, de la fase de
consulta prèvia a l’elaboració d’un avantprojecte de llei de
modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, del comunitats
balears assentades fora del territori de la comunitat autònoma.
La redacció s’ha assignat a la direcció General de Relacions
Institucionals i Cooperació Local, centre directiu que comptarà,
en aquesta tasca, amb la col·laboració de personal del
Departament de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa de la Direcció General de Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i Diversitat.
D’altra banda, significar que en el tràmit de consulta prèvia
sobre la proposta de Llei de modificació de la Llei 3/1992, de
15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori
de la comunitat autònoma, que va estar publicada a la pàgina de
participació ciutadana entre els dies 17 de febrer i 16 de març
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de 2020, es va rebre una aportació presentada de forma
telemàtica per la Sra. Gloria M. Miranda de Puerto Rico.

periodicitat de les proves de cribratge a treballadors no
vacunats serà setmanal.

Cal remarcar que, amb la pandèmia, les limitacions de
mobilitat varen fer pràcticament impossible l’operativa
d’interacció en el si de les cases balears per articular altres
contribucions.
No obstant això, amb posterioritat sí s’han rebut -i
considerat- les aportacions, de 2 de setembre de 2020, de la
Xarxa de Cases Balears d’Argentina, Uruguai i Xile i del
Centre Balear de Cuba, de 25 a 29 de setembre de 2020.
Palma, 5 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 5587/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a residències de persones majors,
evolució de la COVID-19, 2 professionals actius.
El dia 7 de juny constaven 2 professionals amb infecció
activa:
• Un treballador positiu no vacunat a la RD Reina Sofia
(Gent Gran. Eivissa). La taxa de vaccinació del centre a dia
3 de juny era del 91% en residents i del 94% en
treballadors.
• Un treballador positiu no vacunat de la RD Sa Serra (Gent
Gran. Eivissa). La taxa de vaccinació del centre a dia 3 de
juny era del 95% en residents i del 95% en treballadors.
Cal recordar que la primera actualització de l’Estratègia de
vaccinació de COVID-19 a Espanya de 18 de desembre de
2020 cita el principi de no obligatorietat de la vacuna.
L’Estratègia disposa que, “sense perjudici del deure de
col·laboració que recau sobre els individus, la vacunació contra
la COVID-19 serà voluntària, i això, exceptuant el que preveu
la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en
matèria de salut pública”.

Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5819/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
policies interins que han passat a tenir plaça en propietat
des de la darrera modificació de la Llei de coordinació de
policies locals.
Des de la darrera modificació de la Llei de coordinació de
policies locals, 727 policies han passar de ser interins a tenir
plaça en propietat. S’adjunten quadres en relació amb les places
convocades per illa, i també altres per municipi, desglossant
convocatòries i dates de publicació.
Cal tenir en compte que molts dels policies que ja tenen
plaça en propietat sol·liciten canviar de municipi per raons
personals quan queden places buides en algun d’aquests, per
exemple per jubilació. Aquest fenomen pot donar l’aparença
que hi pugui haver més policies interins dels que realment hi
ha: tot i que s’ocupen places “interines”, en la majoria dels
casos es tracta de policies que disposen de plaça en propietat en
altres municipis.
El Govern de les Illes Balears seguirà acompanyant els
ajuntaments que vulguin continuar amb els convocatòries de
places de policia. El fet que s’hagin convocat 727 places arreu
de les Illes Balears en els darrers 4 anys és una mostra tangible
de la feina conjunta realitzada en aquest sentit.
Palma, 16 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A l’acord de Consell de Govern de 7 de maig de 2021
s’aprovà el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i
Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19. A l’annex I es detallen les mesures relatives als
serveis socials. Al punt 8 de l’apartat VI, sobre la realització de
proves de detecció del SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial de
gent gran i de persones amb discapacitat, s’especifica que:
"[...] S’han de fer proves periòdiques de detecció del
SARS-CoV-2 als treballadors dels centres de serveis socials
de tipus residencial que duen a terme la seva tasca en
contacte directe amb els residents en el cas que no estiguin
vacunats contra la COVID-19 [...]"

A la Pregunta RGE núm. 5847/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a àrea Transmèdia d'EPRTV-IB3.

El mateix acord detalla que els centres i serveis han de
seguir sempre les mesures de seguretat que recomani en cada
moment l’autoritat sanitària i especialment el Pla d’Actuació
als Centres Sociosanitaris i Residències de persones grans i
amb discapacitat de les Illes Balears davant la COVID-19. Des
del mes d’abril en aquest Pla d’Actuació es defineix que la

Aquesta estratègia no fa més que respondre als nous usos
del públic, que cada vegada més cerca consumir allò que li
interessa en el moment del dia que li resulta més convenient.
Actualment, més de 350.000 usuaris únics accedeixen a les
plataformes de l’ens públic cada mes.

La producció de continguts transmèdia es valora molt
positivament per part de la direcció d’IB3 ja que en els darrers
anys s’ha dut a terme la conversió total dels continguts de ràdio
i televisió en el format digital, el que significa que a dia d’avui
qualsevol ciutadà pot accedir a tota la informació,
entreteniment i la resta de l’oferta de la ràdio i la televisió
pública en el moment que desitgi gràcies a les diferents
plataformes que s’han posat en marxa.
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Aquesta xifra suposa un increment de prop del 400%
acumulat els darrers 5 anys, el que dona una idea de la tasca
realitzada i de l’impacte que té entre la població.
A més de l’accessibilitat dels continguts, el departament
genera diàriament continguts específics principalment
concebuts per a les xarxes socials, on es du a terme una doble
tasca: la promoció de continguts propis dels canals
convencionals (ràdio i tv en emissió) i la generació de
continguts de consum directe a la mateixa xarxa en línia, ja
siguin productes a la carta, com resums i formats de “consum
ràpid” que permeten conèixer el bessó d’un documental, un
reportatge o un producte d’entreteniment.
Finalment, cal fer esment a la producció dels continguts en
directe per en línia, amb més de 400 produccions l’any 2020.
Aquesta activitat permet donar visibilitat a esports,
esdeveniments culturals i socials, amb uns índexs de seguiment
realment significatius.
Entre les actuacions específiques per a fomentar el
contingut en línia i la seva accessibilitat, s’ha dut a terme la
implantació d’una APP que permet aconseguir els continguts
d’IB3 d’una manera senzilla i eficaç. Actualment aquesta eina
incorpora ja la recerca de continguts per paraules clau, una fita
important per a la millora de l’experiència de l’usuari.
Igualment, s’ha generat una plana web específica amb la
informació meteorològica, en el context de la plana web de
notícies, on milers de persones troben la predicció i el retrat
dels principals fet meteorològics a la comunitat.
A l’àrea Transmèdia es dedica de manera específica
100.000€, si bé cal tenir en compte que l’àrea té un component
transversal, i a diferents contractes de l’ens, des de la producció
d’informatius fins als departaments tècnics, s’inclouen partides
específiques per a fer possible la generació de continguts on
line.
Els resultats del departament, amb 350.000 usuaris únics
mensuals, amb puntes de 400.000, confirmen que el pressupost
destinat permet atendre els nous usos de consum digital.
Evidentment, a major disponibilitat pressupostària es poden dur
a terme més projectes, però no cal perdre de vista que una part
dels contractes de l’ens incorporen ja pressupost i per tant
actuacions específiques on line.
El pressupost ha passat d’uns 50.000€ el primer any
complet del departament (2017) a l’exercici 2021 amb uns
100.000. El més significatiu en tot cas és que la resta dels
departaments han passat de no tenir assignació per a producció
de continguts en línia a la seva consignació. El cas més
significatiu, per exemple, és el contracte d’informatius, que
compta amb una assignació de personal específic a la generació
de les versions en línia de les notícies, les prediccions
meteorològiques, etc.
La dotació de personal al departament transmèdia està
composada per un director, un coordinador, un tècnic i un
administratiu. A més, cal tenir en compte que integrat dins el
departament Transmèdia es troben les 2 places de comunicació,
que tenen una participació important en la generació de
continguts i en l’estratègia en línia.
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El pressupost ha passat d’uns 50.000€ l’any 2017 (primer
any complet del departament) a 100.000€ per l’exercici 2021.
El més significatiu en tot cas és que la resta dels departaments
han passat de no tenir assignació per a producció de continguts
en línia a la seva consignació. El cas més significatiu, per
exemple, és el contracte d’informatius, que compta amb una
assignació de personal específic a la generació de les versions
en línia de les notícies, les prediccions meteorològiques, etc.
- Renovació de web A la carta
- Renovació de web completa ib3.org
- Estratègia xarxes socials, creació de nous comptes i
perfils
- APP i renovació APP
- Web de notícies IB3
- Web del temps
- Web IB3 música
- Web IB3 cultura
- Adaptació de webs responsive (per a tots els dispositius)
- Directes IB3 en línia. Streamings
- Adaptació els continguts en línia i plataformes al nou
sistema de gestió de continguts (Dalet)
La dotació de personal al departament transmèdia està
composada per un director, un coordinador, un tècnic i un
administratiu. A més, cal tenir en compte que integrat dins el
departament transmèdia es troben les 2 places de comunicació,
que tenen una participació important en la generació de
continguts i en l’estratègia en línia.
El web a la carta, on es poden trobar els continguts en
diferit a qualsevol hora, és el portal amb major seguiment,
igualment també el portal de notícies, i el portal de directe, on
s’hi poden trobar els directes de ràdio i tv (molts ciutadans ho
segueixen mitjançant l’APP) i també s’hi poden trobar els
streamings.
El departament disposa de sistema d’analítiques constants
per poder mesurar cap on s’adreça el consum, i quins són els
continguts més demandats.
En aquest sentit, gràcies a aquest anàlisi es pot concloure el
nombre d’usuaris únics mensuals, que oscil·la entre els 350.000
i els 400.000, o el constant creixement dels consums a
plataformes com els canals de Youtube, que ara mateix
acumulen prop de 100.000 subscriptors (entre els 5 canals), a
més dels 100.000 seguidors als principals comptes de twitter de
l’ens i dels principals programes,
Santa Ponça, 21 de juliol de 2021
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5897/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudis/informes sobre l'augment de
la presència de serps a cadascuna de les Illes.
El Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes
Balears (COFIB), dependent de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, elabora un informe anual de les tasques
que es realitzen en control d’ofidis. Aquest informe conté tota
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la informació relativa al control de serps que es realitza a les
illes d’Eivissa i Formentera, on aquestes espècies estan
catalogades com invasores segons del Reial Decret 630/2013,
de 2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores, i reflecteix l’esforç realitzat, rendiment de
captures, nombre de captures, espècies, distribució coneguda...
Quant a l’illa de Mallorca, on aquestes espècies no estan
catalogades com a invasores, es registren els avisos i les
entrades de serps al Centre de Recuperació de Fauna. Es
monitoritzen i controlen les dades obtingudes pel COFIB i
s’anoten les captures i localitats de les gàbies cedides a
particulars per a conèixer l’evolució de la distribució
d’aquestes espècies.
No es tenen cites ni constància de serps d’introducció recent
a l’illa de Menorca.
Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 5899/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a mesures adoptades per frenar
l'increment de serps al medi natural a cadascuna de les
Illes.
La primera i més important són els contactes recents
mantinguts amb diferents entitats (Ministeri, Consells Insulars,
Guàrdia Civil, Autoritat Portuària ...) per tal de buscar les vies
que permetin regular l’entrada d’ofidis a les Balears i millorar
la bioseguretat.

•

•

•

K)
A la Pregunta RGE núm. 5898/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a increment del nombre de trampes
per a serps instal·lades o repartides al medi a cadascuna de
les Illes.
A Eivissa, s’ha posat en marxa el projecte ITS 2019-077,
que ha suposat l’adquisició aquest any 2021 de 2.000 noves
gàbies, que s’estan instal·lant durant aquesta primavera estiu.
Amb aquestes gàbies suposa una disponibilitat actual per
aquesta illa d’unes 2.200 gàbies.
A Formentera s’ha incrementat el nombre de gàbies en 100
unitats per aquest any 2021, el que suposarà un nombre
aproximat de 300 gàbies gestionades a la localitat de la Mola
on es treballa en el control de serps.
A Mallorca es realitza el suport a la ciutadania amb un
projecte de cessió de gàbies anual que aquest any s’ha
incrementat amb 50 gàbies més, el que suposa ara mateix:
• 99 gàbies cedides als ajuntaments de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca, per a la seva pròpia gestió.
• 104 gàbies cedides a particulars que han sol·licitat ajuda a
tota l’illa de Mallorca durant el 2021, actualment actives 71
(disponibles en total 119 trampes per cessions a
particulars).
• 98 gàbies controlades directament pel COFIB a
determinades localitats biològicament sensibles o per
seguiment de la població.
A Menorca no es fa cap tipus de control de serps en no
conèixer cap cita de serps d’introducció recent.
Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

A través del projecte de control d’invasores a les Pitiüses:
Previsió contractació de gabinet jurídic ambiental per
redactar una proposta per a regular/minimitzar l’entrada
d’espècies invasores i millorar l’àmbit de la bioseguretat a
les Illes Balears.
Suport, formació i conscienciació a la ciutadania,
ajuntaments, consells, entitats públiques i/o privades sobre
la problemàtica d’espècies de serps invasores i mesures a
aplicar en el seu control als nostres territoris.
Manteniment d’una línia de telèfon d’assistència i consultes
sobre la problemàtica dels ofidis introduïts/invasors a les
illes de Mallorca i Eivissa.

Proposta de creació de patrulla canina en detecció de serps per
part de l’equip especialitzat de la Guàrdia Civil.
Registre i seguiment de totes les citacions de la ciutadania de
Balears de serps invasores a través de l’app gratuïta línia verda
COFIB on es recullen la distribució, especies detectades al
nostre territori.
Cessió dels animals capturats a la Universitat de les Illes
Balears per a l’estudi i seguiment de l’estructura de la població,
recuperació de mostres biològiques, estudis de contingut
estomacal, genètica ... per conèixer més sobre la biologia i
impacte d’aquestes espècies.
Contractació de serveis externs per a l’estudi i avaluació de
les poblacions de sargantanes a totes les Illes Balears amb
valoració de l’impacte dels factors d’amenaça.
Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 5905/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels expedients tramitats sobre grans tenidors.
Actualment l’expedient de cessió d’ús d’habitatges
desocupats DGHA 1/2021 CH estan inclosos 33 habitatges. El
repartiment per illes i municipis és el següent:
• Mallorca (19 pisos), dels quals: 9 a Palma, 6 a Inca, 2 a
Llucmajor i 2 a Manacor.
• Menorca (8 pisos), dels quals: 7 a Ciutadella, 1 a Maó.
• Eivissa (6 pisos), dels quals: 3 a Sant Antoni de Portmany,
2 a Santa Eulària es Riu i 1 a Eivissa.
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El dia 2 de març de 2021, el conseller de Mobilitat i
Habitatge dictà la resolució d’inici de l’expedient de cessió
temporal d’us d’habitatges desocupats inscrits en el Registre
d’habitatges desocupats, de conformitat amb l’article 42 de la
Llei 5/2018 i la normativa estatal d’expropiació forçosa.
Els grans tenidors interessats i una associació empresarial
han presentat al·legacions a la resolució d’inici del conseller de
Mobilitat i Habitatge del dia 2 de març de 2021.
En data 16 de juny de 2021, s’ha emès un informe tècnic
d’anàlisi de les al·legacions presentades pels grans tenidors
interessats i per una associació empresarial, en el qual es
justifica la procedència d’estimar aquelles al·legacions que
acrediten l’existència d’una causa justificativa de desocupació
continuada de les que preveu l’article 36 de la Llei 5/2018,
l’ocupació efectiva de l’immoble, així com la venda a l’IBAVI
o a persona física o jurídica que no té la condició de gran
tenidor d’habitatge. D’altra banda, es justifica la procedència
de desestimar la resta d’al·legacions pels motius que consten
exposats degudament.
El dia 18 de juny de 2021, el Servei Jurídic de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha emès un informe previ
sobre la concurrència dels requisits establerts a l’article 72 de
la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
amb relació amb l’expedient de cessió temporal d’ús
d’habitatges desocupats en el Registre d’Habitatges desocupats.
En data 21 de juny de 2021, el conseller de Mobilitat i
Habitatge ha dictat la Resolució a proposta del director general
d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es resolen les
al·legacions a la Resolució del conseller de Mobilitat i
Habitatge de dia 2 de març de 2021 d’inici de l’expedient de
cessió temporal d’ús d’habitatges desocupats inscrits en el
Registre d’habitatges desocupats (expedient DGHA 1/2021
CH), es declara la concurrència dels requisits de l’article 72 de
la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa
(LEF), i s’impulsa la continuació de l’expedient.
El dia 5 de juliol de 2021 el Consell de Govern va acordar
l’ocupació urgent dels habitatges inscrits en el Registre
d’Habitatges Desocupats i inclosos en l’expedient DGHA
1/2021 CH.
El dia 12 de juliol de 2021 s’ha enviat les citacions als
grans tenidors per a les actes prèvies d’ocupació dels habitatges
afectats.
Els usos dels habitatges són els que consten al cadastre, i
són sempre residencials atès que la Llei 5/2018, de l’Habitatge
de les Illes Balears només permet la cessió d’ús obligatòria dels
habitatges desocupats que consten en el Registre d’Habitatges
Desocupats (vegeu article 39 en relació amb l’article 4 lletra d
de la llei). No hi ha per tant, documentació relativa als usos
dels habitatges sinó que aquests usos consten a la certificació
del cadastre de cada immoble.
Per altra banda, l’article 29 del Decret 36/2019, de 10 de
maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el Registre
d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de
cessió obligatòria per part dels grans tenidors estableix que
l’IBAVI assumeix la responsabilitat de la gestió dels habitatges
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cedits, així com la cessió a les persones o unitats familiars que
determini.
Així mateix, l’article 30 del Decret disposa que l’IBAVI ha
de seleccionar la persona o la família que ha d’ocupar
l’habitatge d’acord amb el que estableix el Decret 8/2011, de
4 de febrer, pel qual es regulen els procediments d’adjudicació
d’habitatges protegits per part de l’IBAVI, i la resta de
normativa d’aplicació.
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant 20
dies des de la publicació de la resolució d’inici del conseller de
dia 2 de març de 2021. Actualment es troba en tramitació, a
disposició de les persones que tenen la condició d’interessats
i conté en aquests moments més de 4.200 pàgines. Aquest
volum de documentació tan gran fa que no es pugui trametre a
través del sistema perquè no té capacitat per enviar aquesta
quantitat tan gran de documentació/informació.
Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5906/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris que segueix el Govern per a les expropiacions
d'habitatges de grans tenidors.
Pel que fa als criteris que segueix el Govern per a les
expropiacions d’habitatges de grans tenidors, resulta necessari
afirmar, d’entrada, que aquests no són altres que els legalment
establerts.
En primer lloc, cal recordar que la Llei d’Habitatge de les
Illes Balears (Llei 5/2018, de 19 de juny), crea el Registre
d’habitatges desocupats (article 38), que té per objecte el
control i el seguiment dels habitatges que es troben en situació
legal de desocupació i corresponen, per qualsevol títol, a grans
tenidors d’habitatge.
Per altra banda, assenyala la Llei que els grans tenidors que
disposin immobles inscrits en aquell Registre cediran la seva
gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), pel termini
mínim establert per a un lloguer d’habitatge habitual en la Llei
d’arrendaments urbans, prorrogable per acord mutu de les
parts, sempre que es verifiquin les circumstàncies objectives
recollides en el punt primer de l’article 42.1 de la Llei.
Alhora, s’afegeix que es determinarà reglamentàriament,
entre altres qüestions, el procediment per a reclamar aquesta
cessió d’habitatges desocupats.
En aquest sentit, el Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual
es regulen els habitatges desocupats, el registre d’habitatges
desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió
obligatòria per part de grans tenidors, disposa que els
habitatges desocupats que constin inscrits en el Registre
d’habitatges desocupats poden ser objecte de cessió temporal
a l’IBAVI a fi de poder donar resposta a la necessitat objectiva
d’habitatge, sempre que es donin els requisits establerts en
aquell Decret (article 14).
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Per tant, cal concloure, d’entrada, que tant de la Llei
d’Habitatge de les Illes Balears com de la norma reglamentària
que la desplega, no es desprèn cap altre requisit o criteri per a
poder disposar d’un habitatge desocupat concret titularitat d’un
gran tenidor, amb la seva cessió temporal de l’ús a l’IBAVI,
que la necessitat que aquell habitatge es trobi inscrit al Registre
d’habitatges desocupats, sense cap altre requisit o criteri afegit.
No obstant això, sí que dins dels límits per a procedir a la
cessió obligatòria de l’ús els habitatges inscrits (article 16),
resulta necessari que el nombre màxim d’habitatges desocupats
sobre els quals es pot reclamar la cessió a l’IBAVI, vengui
determinat, en primer lloc, pel nombre de persones inscrites en
el Registre públic de demandants d’habitatges protegits com a
demandants d’habitatge en règim de lloguer les sol·licituds de
les quals no s’hagin pogut atendre durant el darrer any i, en
segon lloc, la cessió d’habitatges desocupats queda limitada per
les disponibilitats pressupostàries de l’IBAVI, havent-se de
garantir en tot cas un compensació justa als grans tenidors
(article 15).
En un altre ordre de coses, la Memòria justificativa de 10 de
novembre de 2020 del director general d’Habitatge justifica la
necessitat d’iniciar el procediment de cessió temporal d’us
d’habitatges desocupats inscrits en el Registre d’habitatges
desocupats en els municipis amb més demandes d’habitatge i
que presenten més dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer.
D’aquesta memòria es desprèn que en aquella data
constaven inscrits 816 habitatges en el Registre d’habitatges
desocupats que poden cedir-se a l’IBAVI per destinar-los al
lloguer previst en l’article 42 de la Llei (localitzats a totes les
Illes Balears, excepte a Formentera). També es desprèn que la
disponibilitat pressupostària per emprendre actuacions de
cessions d’habitatge desocupat requereix seleccionar un
nombre limitat d’habitatges.
Justifica la memòria del director general que els habitatges
inscrits en el Registre d’habitatges desocupats que han de
seleccionar-se, haurien de trobar-se ne les termes municipals de
Palma, Manacor, Inca, Calvià, Llucmajor, Maó i Ciutadella,
així com en l’illa d’Eivissa, que actualment presenten una forta
demanda i en els quals el mercat d’accés a l’habitatge es troba
molt tensat. Addicionalment, com a criteris de selecció hauran
de tenir-se en compte la ubicació, dimensions, característiques
i tipologia més adequades a les necessitats de les famílies
necessitades demandants.
Per acabar la Resolució del conseller de Mobilitat i
Habitatge, de dia 13 de novembre de 2020, acorda la
realització d’actuacions prèvies a l’inici de l’expedient de
cessió temporal d’ús d’habitatges desocupats inscrits en el
Registre d’habitatges desocupats, a l’efecte de seleccionar els
habitatges que poden ser objecte de cessió, de conformitat amb
l’article 42 de la Llei, d’acord amb els criteris següents:
1. Els habitatges han d’estar situats en els termes municipals
de Palma, Manacor, Inca, Calvià, Llucmajor, Maó,
Ciutadella i a l’illa d’Eivissa.
2. Els habitatges s’han de seleccionar d’acord amb la ubicació,
dimensions, característiques i tipologia més concordes amb
les necessitats de les famílies necessitades demandants.
3. El cost de la compensació per l’ús temporal del conjunt dels
habitatges seleccionats no pot superar la disponibilitat
pressupostària reservada a aquesta finalitat.

A més, s’han seleccionat els habitatges similars en
característiques i dimensions als habitatges protegits de què
disposa l’IBAVI.
El passat dia 4 de novembre de 2020, l’IBAVI va emetre un
informe en el qual afirma tenir disponibilitat pressupostària per
emprendre actuacions de cessió d’habitatges desocupats de
grans tenidors fins a 2.000.000€.
El dia 6 d’abril de 2021 l’IBAVI va emetre novament un
informe en el qual afirma que continua tenint disponibilitat
pressupostària per emprendre actuacions de cessió d’habitatges
desocupats de grans tenidors fins a 2.000.000€ i que es practica
la retenció d’aquest import per assegurar-ne l’aplicació a la
destinació adient.
Per Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge d’inici
de l’expedient de cessió temporal d’ús d’habitatges desocupats
inscrits en el Registre d’habitatges desocupats (expedient
DGHA 1/2021 CH), de 2 de març de 2021, s’acordava, entre
d’altres qüestions, constatar la necessitat de cessió temporal
d’ús a l’IBAVI de 56 habitatges inscrits en el Registre
d’habitatges desocupats situats en els termes municipals de
Palma, Manacor, Inca, Calvià, Maó, Ciutadella, Eivissa, Santa
Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany, pel termini de 7
anys.
La quantia proposada com a compensació en aquella
Resolució d’inici, pel total dels habitatges seleccionats pujava
a la quantitat d’un milió vuit-cents quaranta mil set-cents
quaranta-tres euros (1.840.743€), sense comptar les possibles
despeses de reforma a càrrec dels grans tenidors interessats.
Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 5923/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a infecció pel virus del papil·loma
humà (VPH) des de 2020 a 2021 i diagnòstic i/o tractament
del càncer.
La infecció per virus del papil·loma humà (VPH) s’associa
a neoplàsies de coll uterí, vagina, vulva, penis, anus, recte i
orofaringe (part posterior de la gola, incloses la base de la
llengua i les amígdales). Més d’un 80% d’aquestes neoplàsies
en dones i més del 70% en homes estan associades a la infecció
prèvia per VPH.
Neoplàsia que es relaciona
amb infecció per VHP

Percentatge de casos
causats per VPH

Coll uterí

91%

Vagina

75%

Vulva

69%

Penis

63%
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Anus

91%

Orofaringe
70%
Font: Programa Nacional de Registros del Càncer del CDC.

sessió de la Diputació Permanent del dia de la data respecte de
la sessió extraordinària esmentada, acorda d'habilitar dia 30
d'agost de 2021 per tal que es pugui procedir a la celebració de
la sessió de què es tracta.
Palma, a 27 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Per mitjà de l’eina IAMETRICS s’han extret les dades
d’ingressos en hospitals del Servei de Salut de persones
residents a les Illes Balears que durant l’any 2020 van tenir
algun ingrés en el qual el diagnòstic principal va ser alguna de
les neoplàsies relacionades amb infecció de VPH i als quals es
va intervenir quirúrgicament. Els resultats obtinguts poden
veure’s en el gràfic i la taula adjunts.
Ingressos en hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears de persones amb diagnòstic de neoplàsia que s’associa
a infecció per VPH l’any 2020 i als quals es va fer algun
tractament quirúrgic: total 285
Nombre d’ingressos per intervenció quirúrgica d’alguna de les
neoplàsies següents en 2020:
Tipus de neoplàsia

Nombre d’ingressos en 2020

Coll d’úter

224

Vulva

31

Penis

15

Anus

7

Vagina

6

Orofaringe

2

Total

285

La neoplàsia associada a infecció per VPH que ha motivat
més ingressos per a tractament quirúrgic en 2020 en els
hospitals del Servei de Salut és la neoplàsia de coll d’úter.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Habilitació de dia 30 d'agost de 2021 per poder dur a
terme la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum davant la Comissió de Salut per tal d'informar
sobre la situació de saturació i manca de personal sanitari
a l'Hospital de Son Espases i altres centres sanitaris de les
Illes Balears (RGE núm. 6775/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'agost de 2021, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Conveni de col·laboració per a la realització de
pràctiques d'estudiants de periodisme, comunicació
audiovisual i/o publicitat i relacions públiques entre el
Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez i el
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2021, aprova el conveni esmentat a l'enunciat i
n'ordena la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Conveni de col·laboració per a la realització de
pràctiques d'estudiants de periodisme, comunicació
audiovisual i/o publicitat i relacions públiques entre el
Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez i el
Parlament de les Illes Balears
A Palma, a 28 de juliol de 2021
Entre el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez
adscrit a la Universitat Pontifícia Comillas, d'ara en endavant
CESAG, i el Parlament de les Illes Balears amb seu a Palma,
carrer Conqueridor núm. 11 i CIF S/0733003-H s'ha convingut
el present conveni de col·laboració en els ensenyaments
pràctics de conformitat amb el que es preveu al Reial decret
592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris , així com el
Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els
termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la
Seguretat Social de les persones que participin en programes de
formació, en desenvolupament del que es preveu a la disposició
addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de la
Seguretat Social i amb subjecció a l'exposat a continuació:
Reunits
D'una part, Julia María Violero Álvarez, amb el DNI
******59P, representant de la titularitat del Centre
d'Ensenyament Superior Alberta Giménez.
I d'una altra, Vicenç Thomas i Mulet en qualitat de
president del Parlament dels Illes Balears, actuant en nom i
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representació del Parlament dels Illes Balears en virtut de
l'article 33 del Reglament del Parlament de les Illes Balears i
autoritzat per la Mesa de dia 28 de juliol de 2021.
Estipulen
1. L'objectiu del programa de pràctiques és propiciar un
coneixement més pràctic i un major apropament al món
professional dels estudiants del CESAG mitjançant pràctiques
en el Parlament de les Illes Balears que aniran dirigides a
familiaritzar l'estudiant amb el món laboral.
2. Durant la realització del programa, els estudiants en
pràctiques estaran sotmesos a les reglamentacions vigents en el
Parlament dels Illes Balears i a les disposicions emanades dels
seus òrgans directius.
3. La relació amb els estudiants en pràctiques no és de caràcter
laboral i no suposa l'adquisició de més compromisos que els
estipulats en aquest conveni, per aquest motiu no se'n
derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral.
La relació entre el Parlament dels Illes Balears i els
estudiants en pràctiques no suposarà més compromís que el
derivat del present conveni, i no existirà en cap cas relació
estatutària o laboral entre totes dues parts ni implicarà per a la
institució parlamentària cap obligació econòmica.
Així mateix, la realització de les pràctiques acadèmiques en
el Parlament de les Illes Balears no suposarà la consideració de
mèrit per a l'accés a la funció pública ni serà computada a
l'efecte d'antiguitat o reconeixement de serveis previs.
Resultaran d'aplicació als estudiants en pràctiques les
obligacions en matèria de Seguretat Social que derivin de la
disposició addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018, de
28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques
i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació
i la seva normativa de desenvolupament, i correspondrà al
CESAG –i no al Parlament de les Illes Balears– el compliment
d'aquestes.
4. Els alumnes acollits al present Programa de pràctiques de
formació compliran en tot moment amb l'horari pactat amb
l'entitat, les normes de funcionament, l'assistència i la
puntualitat de l'empresa, així com amb les orientacions
realitzades pels tutors encarregats de les seves pràctiques.
L'incompliment per part de l'alumne d'aquestes obligacions
facultarà l'empresa per excloure'l del Programa de pràctiques.
Aquesta situació es comunicarà al CESAG perquè en tengui
coneixement.
5. L'entitat col·laboradora de pràctiques facilitarà a l'estudiant
l'assistència als exàmens, proves d'avaluació i altres activitats
obligatòries de les assignatures en què estigui matriculat, sense
haver de recuperar la jornada.
6. La durada de les pràctiques quedarà establerta pel CESAG
d'acord amb el Parlament dels Illes Balears
7. El desenvolupament d'aquestes pràctiques es realitzarà sota
la direcció immediata d'un tutor designat per l'entitat
col·laboradora i la supervisió d'un tutor acadèmic designat pel
centre.

8. Tots dos tutors han de fer un seguiment i una avaluació de
l'alumne segons les pautes assenyalades en el Programa de
pràctiques curriculars i extracurriculars del CESAG.
9. El nombre de places ofertes, les àrees i els departaments, així
com el perfil requerit d'alumnes s'estableix en un annex
específic i la designació d'aquestes serà proposada pel CESAG
en diàleg amb l'entitat.
10. Per a la concessió de les pràctiques, s'establirà un procés de
selecció en el qual, a més de les diferents proves que es puguin
realitzar, es valorarà l'expedient acadèmic de l'alumne,
especialment en aquelles matèries que corresponguin a l'àrea a
la qual opta. De la mateixa manera, es valorarà en la sol·licitud
tots aquells documents relacionats amb la pràctica professional
o amb qualsevol altre mèrit que l'alumne estimi oportú al·legar.
11. En el procés de selecció i adjudicació de places, el CESAG
valorarà que l'estudiant en pràctiques rebi un premi econòmic
en concepte de bossa d'ajuda a l'estudi. En aquest cas, el
pagament es farà directament a l'interessat. Aquesta ajuda
només s'aplica als casos en què l'estudiant faci una pràctica
voluntària. Les pràctiques reglades, curriculars, no seran
retribuïdes en cap cas.
12. Els alumnes estan coberts amb l'assegurança escolar durant
el període de pràctiques o, en defecte d'això, per una
assegurança d'accidents per al període de pràctiques, les
despeses de les quals en cap cas no seran a càrrec del Parlament
de les Illes Balears. En el cas que, per aplicació de la legislació
vigent o de la seva modificació futura, l'alumne no quedés
cobert per l'assegurança escolar, el centre s'encarregarà i es
responsabilitzarà que l'alumne quedi cobert en tot moment i
n'informarà al Parlament de les Illes Balears.
Si, conformement amb el disposat a la clàusula tercera,
resultaven d'aplicació a l'estudiant en pràctiques les obligacions
en matèria de seguretat social regulades a la disposició
addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018 i a la
normativa que el desenvolupi, les esmentades assegurances no
resultaran precises si la normativa aplicable preveia per als
supòsits regulats a la disposició la cobertura per part del
Sistema Nacional de Salut de la prestació d'assistència
sanitària. El CESAG haurà de tenir cobert amb una assegurança
de responsabilitat civil les incidències que poguessin derivar-se
de la realització de les pràctiques en el Parlament de les Illes
Balears. No s'aplicarà el règim de cobertura de les normes
laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació
establerta entre l'estudiant i el Parlament de les Illes Balears.
13. La propietat intel·lectual que es derivi dels treballs
realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les
disposicions legals aplicables i als instruments específics que
subscriguin les parts sobre el particular, i s'atorgarà el
reconeixement corresponent als que hagin intervingut en
l'execució d'aquests treballs. Si bé el Parlament de les Illes
Balears és propietari de tot el que es faci dins d'aquest, els
estudiants no podran cedir ni usar el material fora, ni realitzar
competència al Parlament de les Illes Balears. Els estudiants
podran aplicar els coneixements adquirits durant la vigència del
conveni, si bé no podran usar el material del Parlament dels
Illes Balears, com el codi font, fitxers, algoritmes, material
gràfic, dibuixos, art de concepte així com qualsevol altre que
sigui propietat de l'empresa o del proveïdor o client.
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14. Al final del període de pràctiques, el Parlament de les Illes
Balears facilitarà una certificació a cada estudiant per al seu
currículum i per fer efectiu, si pertoca, el reconeixement de
crèdits. Així mateix el Parlament de les Illes Balears facilitarà
al CESAG una valoració de cadascun dels alumnes en finalitzar
el període de pràctiques.

Així mateix, les entitats signants del conveni queden
exonerades de qualsevol responsabilitat que es pogués generar
per incompliment de les obligacions anteriors efectuada per
qualsevol altra part. En cas de trencament de les obligacions
assumides, l'entitat que les hagués infringit respondrà de les
infraccions en què hagués incorregut.

15. Aquestes pràctiques no poden suposar en cap cas la
substitució de treballadors fixos de l'entitat col·laboradora. Ni
el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació
laboral pròpia de llocs de treball.

22. Es crea una comissió de seguiment paritària formada per
quatre membres, d'acord amb l'article 49.f) de la Llei 40/2015
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

16. Cap estudiant no pot exercir pràctiques per períodes
superiors als dotze mesos.
17. L'entitat col·laboradora no estarà obligada a acceptar a
l'estudiant que hagi estat seleccionat prèviament pel CESAG.
L'entitat col·laboradora podrà realitzar una entrevista o prova
específica prèvia a l'alumne a partir de la qual es decideixi
sobre la seva idoneïtat per ser tutoritzat per part de l'entitat.

Aquesta comissió estarà integrada per un membre de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears i la lletrada oficiala
major del Parlament o membre de l'Oficialia Major en qui
delegui; igualment, per dos membres del CESAG, que es
comunicaran oportunament.
Llegit tot l'anterior i trobant-ho conforme, totes dues parts
signen aquest conveni, a un sol efecte i en dos exemplars, a la
data indicada a l'encapçalament.

18. El present conveni es pacta per termini d'un any i s'entén
tàcitament prorrogat per períodes iguals de fins al màxim de 4
anys establert en l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Pel Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
President
Pel CESAG
Julia María Violero Álvarez
Directora

Quant al règim de modificació del conveni, conformement
amb l'establert a l'article 49.g) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
ja esmentada, requerirà l'acord unànime de les parts signants.
19. Els estudiants en pràctiques, en tot moment, han d'observar
les normes vigents en tot el relatiu a la seguretat i higiene en el
treball.
20. El Conveni s'extingeix pel compliment de qualsevol de les
circumstàncies o causes de resolució que es preveuen a l'article
51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.
En tot cas, la resolució del conveni no afectarà les
pràctiques iniciades durant la seva vigència i pendents de
concloure en la data de la seva extinció; per la qual cosa les
parts han de salvaguardar els drets dels estudiants en pràctiques
i fixar un termini improrrogable per a la finalització de tots els
efectes del conveni.
21. Les entitats signants manifesten i garanteixen que l'obtenció
i el tractament de les dades de caràcter personal recaptats per
a la gestió de les pràctiques que se'n deriven, s'han realitzat
d'acord amb el que es disposa al Reglament General de
Protecció de Dades –Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril–,
a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i a d'altra
normativa que resulti d'aplicació.
Totes dues parts es comprometen a no fer ús de les dades
per a una finalitat diferent que la que motiva el
desenvolupament del present conveni de pràctiques, a no
comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, així
com a complir amb les mesures de seguretat i altres obligacions
derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal.

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Andrés Lasaga Fernández, com a personal eventual
adscrit al servei del vicepresident segon del Parlament de
les Illes Balears.
El Sr. Juan Manuel Lafuente Mir, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears, sol·licita el cessament del Sr.
Andrés Lasaga Fernández, amb DNI núm. ******36A, com a
personal eventual adscrit al seu servei amb efectes econòmics
i administratius des del dia 15 d’agost de 2021, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6699/2021, de 2 d’agost.
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.
Per aquest motiu, dict la següent
Resolució
1. El cessament del Sr. Andrés Lasaga Fernández, amb DNI
núm. ******36A, com a personal eventual adscrit al servei del
vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 15 d’agost de
2021.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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Interposició de recursos

Resolució

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.

1. El cessament de la Sra. Clara Gómez García, amb DNI núm.
******39V, com a personal eventual adscrita al servei del grup
parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 15 d’agost de
20221.

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.

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 del a present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es port 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.

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.
Palma, 9 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Clara Gómez García com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular del
Parlament de les Illes Balears.
El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears,
sol·licita el cessament de la Sra. Clara Gómez García, amb DNI
núm. ******39V, com a personal eventual adscrita al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 15 d’agost de 2021, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6706/2021, de 2 d’agost
L’article 5.2 de l’Estatut6 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.
Per aquest motiu, dict la següent

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

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 port exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb les 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.
Palma, 9 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Gaspar Oliver Juan, com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular del Parlament de les
Illes Balears.
El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears,
sol·licita el cessament del Sr. Gaspar Oliver Juan, amb DNI
núm. ******04G, com a personal eventual adscrit al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i

BOPIB núm. 115 - 27 d'agost de 2021

6465
Ordre de Publicació

administratius des del dia 31 d’agost de 2021, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6745/2021 de 5 d’agost de 2021.
E)
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 cessament del personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. María José Llompart Roig, com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular del
Parlament de les Illes Balears.

Per aquest motiu, dict la següent
Resolució
1. El cessament del Sr. Gaspar Oliver Juan, amb DNI núm.
******04G, com a personal eventual al servei del Grup
Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 31 d’agost de
2021.
2. La publicació de la present resolució el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
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 del a present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es port 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 port exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb les 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.
Palma, 9 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu adjunt del grup
parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears,
sol·licita el cessament de la Sra. María José Llompart Roig,
amb DNI núm. ******13X, com a personal eventual adscrita
al servei del grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics
i administratius des del dia 31 d’agost de 2021, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6706/2021, de 2 d’agost.
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.
Per aquest motiu, dict la següent
Resolució
1. El cessament de la Sra. María José Llompart Roig, amb DNI
núm. ******13X, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears
amb efectes econòmics i administratius des del dia 31 d’agost
de 2021.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
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 del a present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es port 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 port exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb les articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

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 hagi resolució expressa.

Palma, 9 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Sandra Fernández i Herranz, com a personal
eventual adscrita funcionalment al servei del vicepresident
segon del Parlament de les Illes Balears.

c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

El Sr. Juan Manuel Lafuente Mir, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears, sol·licita el nomenament de la
Sra. Sandra Fernández Herranz, amb DNI núm. ******37Y,
com a personal eventual adscrita funcionalment al seu servei
amb unes retribucions de 41.582,66 € anuals amb una jornada
a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm. 6786/2021, de
12 d’agost.
El Sr. Juan Manuel Lafuente Mir declara que la Sra. Sandra
Fernández Herranz 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, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.
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.
Per aquest motiu, dict la següent:
Resolució
1. El nomenament de la Sra. Sandra Fernández Herranz, amb
DNI núm. ******37Y, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del vicepresident segon del Parlament
de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 16 d’agost de 2021 i amb unes retribucions
corresponents a 41.582,66 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra

Palma, 16 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Alexander Cortés Mayol, com a personal eventual
adscrit funcionament al Grup Parlamentari Popular.
El Sr. Antoni Costa i Costa, portaveu adjunt del grup
parlamentari Popular, sol·licita el nomenament del Sr.
Alexander Cortés Mayol, amb DNI núm. ******78S, com a
personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari
Popular amb unes retribucions de 31.186,96€ anuals amb una
jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
6785/2021, de 12 d’agost.
El Sr. Antoni Costa i Costa declara que el Sr. Alexander
Cortés Mayol 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, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.
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.
Per aquest motiu, dict la següent
Resolució
1. El nomenament del Sr. Alexander Cortés Mayol, amb DNI
núm. ******78S, com a personal eventual adscrit
funcionalment al grup parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 16 d’agost de 2021 i
amb unes retribucions corresponents a 31.186,96€ anuals, que
es corresponen a la modalitat C.
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2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

Interposició de recursos

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.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

Per aquest motiu, dict la següent
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució
expressa.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 16 d’agost de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
H)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Alejandro Jurado García, com a personal eventual
adscrit funcionament al Grup Parlamentari Popular.
El Sr. Antoni Costa i Costa, portaveu adjunt del grup
parlamentari Popular, sol·licita el nomenament del Sr.
Alejandro Jurado García, amb DNI ******99A, com a personal
eventual adscrit funcionalment al grup parlamentari Popular
amb unes retribucions de 31.186,96€ anuals amb una jornada
a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm. 6653/2021, de
28 de juliol de 2021.
El Sr. Antoni Costa i Costa declara que el Sr. Alejandro
Jurado García 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

Resolució

1. El nomenament del Sr. Alejandro Jurado García, amb DNI
núm. ******99A, com a personal eventual adscrit
funcionalment al grup parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 1 d’agost de 2021 i amb
unes retribucions corresponents a 31.186,96€ anuals, que es
corresponen a la modalitat C.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 29 de juliol de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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