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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Informe de la Mesa de la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, es dóna per assabentada del contingut de
l'informe de la Mesa de la Diputació Permanent, corresponent
al període transcorregut entre la publicació del Decret de
convocatòria electoral i la constitució de l'actual Parlament.
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Parlament serà obert, amb caràcter ordinari, a efectes de
presentació de documents, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, tot remarcant que si un termini finalitzava en dissabte, el
venciment en passarà automàticament al dia hàbil següent.
L'enregistrament dels documents presentats per via telemàtica
s'efectuarà en els dies i les hores hàbils establerts per la Mesa,
en els mateixos termes i condicions que la resta de documents
presentats al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra. Els documents presentats telemàticament fora dels dies
i/o les hores hàbils fixats a l'efecte s'enregistraran i numeraran,
successivament, a partir de les 9.00 hores del següent dia hàbil,
seguint-ne l'ordre que establirà l'hora en què hagin estat
presentats (hora que establirà i validarà el sistema de
presentació telemàtica d'iniciatives).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de sessions plenàries per tal de procedir al
debat d'investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 149 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, aquesta presidència, després
d'haver consultat amb els portaveus designats pels partits o
grups polítics amb representació parlamentària, convoca,
d'acord amb la M esa i la Junta de Portaveus en sessions de dia
25 de juny de 2015, els senyors diputats i les senyores
diputades a les sessions plenàries de dia 29 de juny de 2015, a
les 10.00 hores, i de dia 30 del mateix mes i any,
transcorregudes, almenys, 24 hores des de l'acabament de la
sessió anterior, per tal de tractar i decidir sobre l'ordre del dia
següent:

B)
Fixació de calendari per als primers períodes de sessions
d'aquesta legislatura.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 25 de juny de 2015,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acordaren de fixar el calendari següent:
•
•

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Punt únic:
Sessió d'investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

De dia 7 de setembre a dia 27 de desembre de 2015,
ambdós inclosos.
De dia 1 de febrer a dia 15 de juny de 2016, ambdós
inclosos.

Ordre de Publicació
C)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 3988/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari Socialista.

Fixació de l'horari del Registre del Parlament de les Illes
Balears per a la presentació de documents.

Denominació:
Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, conformement amb l'establert als articles
97 i 99 del Reglament de la cambra, acorda que el Registre del

M embres que el constitueixen:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
Andreu Alcover i Ordinas.
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Isabel Oliver i Sagreras.
Vicenç Thomàs i Mulet.
Mercedes Garrido i Rodríguez.
Martí March i Cerdà.
Silvia Cano i Juan.
María José Camps i Orfila.
Damià Borràs i Barber.
María Elena Baquero i González.
Pilar Costa i Serra.
Xico Tarrés i Marí.
Silvia Limones i Costa.
Enrique Casasnovas i Peiro.

Portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
Persona que eventualment el pot substituir:
Pilar Costa i Serra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4003/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Denominació:
Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
M embres que el constitueixen:
Nel Martí i Llufriu.
Cristina Patrícia Font i Marbán.
Josep Castells Baró.
Portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

Ordre de Publicació
Persona que eventualment el pot substituir:
Cristina Patrícia Font i Marbán.

D)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4002/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Denominació:
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
M embres que el constitueixen:
Gabriel Barceló i Milta.
Margalida Capellà i Roig.
David Abril i Hervás.
Joana Aina Campomar i Orell.
Antoni Riera i Darder.
Isabel Busquets i Hidalgo.
Portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
Persona que eventualment el pot substituir:
David Abril i Hervás.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
F)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4039/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Denominació:
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
M embres que el constitueixen:
Alberto Jarabo i Vicente.
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Carlos Saura i León.
Laura Camargo i Fernández.
Baltasar Damián Picornell i Lladó.
Maria Montserrat Seijas i Patiño.
David Martínez i Pablo.
Aitor M orras i Alzugaray.
Marta Maicas i Ortiz.
Salvador Aguilera i Carrillo.
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Ordre de Publicació

Portaveu:
Laura Camargo i Fernández.
H)
Persona que eventualment el pot substituir:
Alberto Jarabo i Vicente.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
G)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4051/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari Popular.
Denominació:
Grup Parlamentari Popular.
M embres que el constitueixen:
José Ramón Bauzá i Díaz.
Maria Salom i Coll.
Álvaro Gijón i Carrasco.
Margarita Prohens i Rigo.
Antonio Gómez i Pérez.
Antònia Perelló i Jorquera.
Gabriel Company i Bauzá.
Núria Riera i Martos.
Miquel Vidal i Vidal.
Sandra Fernández i Herranz.
Santiago Tadeo i Florit.
Misericordia Sugrañes i Barenys.
José M. Lafuente i Mir.
Margaret Mercadal i Camps.
Antoni Camps i Casasnovas.
José Vicente Marí i Bosó.
Sara Ramon i Rosselló.
Vicente Serra i Ferrer.
María José Ribas i Ribas.
Miquel Àngel Jerez i Juan.
Portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
Persona que eventualment el pot substituir:
Antoni Camps i Casasnovas.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de la persona que eventualment el pot substituir del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4070/15, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de la persona que eventualment el pot
substituir del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.
Denominació:
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
M embres que el constitueixen:
Jaume Font i Barceló.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Josep Melià i Ques.
Portaveu:
Jaume Font i Barceló.
Persona que eventualment el pot substituir:
Maria Antònia Sureda i Martí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
I)
Constitució del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny de 2015, admet a tràmit els escrits RGE núm.
4046/15, de la Sra. Olga Ballester i Nebot i del Sr. Xavier
Pericay i Hosta, diputats elegits per la circumscripció de
Mallorca en nom de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; i
RGE núm. 4059/15, de la Sra. Sílvia Tur i Ribas, diputada
elegida per la circumscripció de Formentera per la coalició
Gent per Formentera-PSOE, mitjançant els quals solAliciten la
constitució del Grup Parlamentari Mixt i manifesten la voluntat
d'incorporar-s'hi.
En conseqüència, conformement als articles 24 i 28 del
Reglament de la cambra, la Mesa del Parlament acorda de
donar per constituït el Grup Parlamentari Mixt i donar-se per
assabentada de la incorporació a aquest dels diputats i
diputades següents:
Xavier Pericay i Hosta (Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía)
Olga Ballester i Nebot ( Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía)
Sílvia Tur i Ribas (Gent per Formentera-PSOE).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ferrà i Ramis, la Sra. Bàrbara Sastre i Bauzá i el Sr. Josep
Maria Ferrà i Terrassa, com a personal eventual adscrit al grup
esmentat, amb efectes econòmics i administratius des de dia 19
de juny de 2015.
Tot d’acord amb l’establert a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent

Ordre de Publicació
Resolució:
J)
Nomenament de personal eventual al servei del Parlament
de les Illes Balears.
Resolució en matèria de personal en relació amb el
nomenament de personal eventual al servei del Parlament
de les Illes Balears

Atesos els escrits RGE núm. 3995/2015, 3994/2015,
3993/2015, 3991/2015, 3990/2015 i 3996/2015 de dia 18 de
juny de 2015, presentats per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant els quals solAlicita el nomenament com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista de les persones següents: Sr. Albert Travesset i
Campaña, Sra. Carme Tarrafeta i Alberola, Sra. Natàlia Vives
i Alario, Sra. Silvana González i San Martín, Sr. Miquel
Bisellach i Bestard i Sr. Rafel Oliver i Mas; amb efectes
econòmics i administratius des de dia 18 de juny de 2015.
Atès l’escrit RGE núm. 4058/2015 de dia 23 de juny de
2015, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
pel qual solAlicita el nomenament de les següents persones com
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia 19
de juny de 2015: Sr. Miquel Pastor i Sastre, Sra. Andrea
Caicoya i Menéndez, Sr. Lorenzo Garcia i Moll, Sra. Margarita
Izcue i Capó, Sra. María José Morales i Mateo, i Sra. Sonia
Belén Navas i Pérez.
Atès l’escrit RGE núm. 3992/2015 de dia 18 de juny de
2015, presentat pel vicepresident primer Hble. Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, pel qual sol.licita el nomenament del Sr. Pere
Joan Pons i Sampietro, com a personal eventual adscrit al seu
servei, amb efectes econòmics i administratius des de dia 19 de
juny de 2015.
Atès l’escrit RGE núm. 3889/2015 de dia 18 de juny de
2015, presentat per l’Il.lm. Sr. Francesc Antich i Oliver,
senador elegit en representació de la comunitat autònoma, pel
qual solAlicita que el Sr. Jordi Bayona i Llopis sigui nomenat
com a personal eventual adscrit al seu servei, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 18 de juny de 2015.
Atès l’escrit RGE núm. 3999/2015 de dia 18 de juny de
2015, presentat per l’Il.lma. Sra. Maria Antònia Garau i Juan,
senadora elegida en representació de la comunitat autònoma,
pel qual sol.licita que el Sr. Gabriel Matas i Alcover sigui
nomenat com a personal eventual adscrit al seu servei, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 18 de juny de
2015.
Atès l’escrit RGE núm. 4015/2015 de dia 19 de juny de
2015, pel qual el portaveu del G rup Parlamentari MÉS per
Mallorca solAlicita el nomenament de la Sra. Antònia M aria

1. S’acorda la ratificació dels anteriors en les places que
ocupaven com a personal eventual a l’anterior legislatura (VIII)
i, en conseqüència, el nomenament d’aquells com a personal
eventual al servei del Parlament de les Illes Balears que es
detalla amb efectes econòmics i administratius des de dia 19 de
juny de 2015:
A) Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista:
• Sr. Miquel Bisellach Bestard
• Sra. Silvana González San Martín
• Sr. Rafael Oliver Mas
• Sra. Carme Tarrafeta i Alberola
• Sr. Alberto Travesset Campaña
• Sra. Natàlia Vives i Alario
B) Amb adscripció als secretaris de Mesa, en aquest cas al
servei del vicepresident primer Hble. Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet:
• Sr. Pere Joan Pons i Sampietro
C) Amb adscripció als senadors elegits en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per part del Parlament
de les Illes Balears:
• Sr. Jordi Bayona i Llopis (al servei del senador IlAlm.
Sr. Francesc Antich i Oliver)
• Sr. Gabriel Matas Alcover (al servei de la IlAlma. Sra.
Maria Antònia Garau i Juan)
D) Amb adscripció al Grup Parlamentari Popular:
• Sr. Miquel Pastor i Sastre
• Sra. Andrea Caicoya i Menéndez
• Sr. Lorenzo García i Moll
• Sra. Margarita Izcue i Capó
• Sra. María José Morales i Mateo
• Sra. Sonia Belén Navas i Pérez
E) Amb adscripció al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
• Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis
• Sra. Bàrbara Sastre i Bauzá
• Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa
2. Que les retribucions de tots els anteriors ratificats en les
places que ocupaven com a personal eventual durant l’anterior
legislatura seran les que s’estableixin al vigent Decret de
retribucions, sense perjudici de les modificacions que al
respecte pugui acordar la Mesa del Parlament de les Illes
Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
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5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d’aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que es
disposa als articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
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interventora. Així mateix, els esmentats càrrecs podran ser
substituïts, respectivament, pel vicepresident primer, la lletrada
Sra. Esperança Munar i Pascual i el cap de secció de
Pressuposts i Comptabilitat.
3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons.
L’obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord
exprés de la M esa del Parlament.
A la seu del Parlament, a 25 de juny de 2015
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la seu del Parlament, a 23 de juny de 2015
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

K)
Regulació de la gestió econòmica de la cambra.
Amb la finalitat d’actualitzar la regulació de la gestió
econòmica de la cambra, d’acord amb el que preveu el
Reglament del Parlament i atesa la pràctica ja desenvolupada
en base als anteriors acords de la Mesa de dates 16-07-1999,
25-06-2003, 28-03-2007, 10-07-2007, 17/03/2010, 16/06/2011
i 4/02/2015, respectant la seguretat jurídica i l’agilitat que
requereixen els temes econòmics, la presidenta del Parlament
proposa els següents acords:
1. Ordenació de les despeses.
L’ordenació de les despeses, d’acord amb l’establert a
l’article 32.1.3r del Reglament del Parlament, correspon a la
M esa del Parlament. L’esmentada ordenació comprèn tres
fases: l’autorització de la despesa (A), la disposició del crèdit
(D) i el reconeixement de l’obligació (O).
D’acord amb el que faculta l’esmentat article, la Mesa del
Parlament delega en la presidenta de la cambra la possibilitat
d’ordenar despeses fins al límit de 6.000 i, si bé amb
l’obligació de retre’n compte a la Mesa al llarg dels 45 dies
següents. El límit de quantia no actuarà:
a) quan es tracti de despeses relatives a nòmines de
personal, seguretat social, percepcions de diputats, assignacions
de grups parlamentaris o impostos;
b) al llarg dels períodes en què el Parlament no es trobi
reunit, hagi estat dissolt o n’hagi expirat el mandat, sigui quin
sigui l’objecte de la despesa.
Per als casos d’absència de la presidenta, l’anterior
delegació es farà extensiva a favor del vicepresident primer.
2. Ordenació dels pagaments.
La M esa es dóna per assabentada del fet que la presidenta
delega, per als casos d’absència, en el vicepresident primer la
facultat d’ordenar els pagaments que li ve reconeguda a
l’article 33.1 del Reglament de la cambra.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres signatures
conjuntes de la presidenta, de l’oficial major i de la

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 1, de 19 de juny de
2015.
- Pàg. 3. Informacions.
On diu: Sra. Andrea Ferrer Vadell
Hi ha de dir: Sr. Andreu Ferrer Vadell.
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