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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació
Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra amb un ordre del dia
determinat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 4192/15, presentat per 22 diputats adscrits als grups
parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes
Balears, de solAlicitud d'una sessió de la Diputació Permanent
per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió plenària
extraordinària del Ple de la cambra amb l'ordre del dia següent:
• Designació de candidat per cobrir la vacant de magistrat del
Tribunal Constitucional.
• Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
• Elecció dels membres del Consell de Direcció i del director
o la directora de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat, però posteriorment a la constitució de la Diputació
Permanent, a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
Designació de portaveu titular i de la persona que
eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, conformement amb l'article 24 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4121/15, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual es designen el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta com a
portaveu titular, i la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas com la
persona que eventualment el pot substituir durant els mesos de
juliol, setembre, octubre, desembre, gener, març, abril i juny;
i la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas com a portaveu titular, i el
diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta com la persona que
eventualment la pot substituir durant els mesos d'agost,
novembre, febrer i maig.
Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Designació 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
8 de juliol de 2015, conformement amb l'article 24 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4195/15, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual es designen el diputat Sr. David Abril i
Hervás com a portaveu titular, i la diputada Sra. Margalida
Capellà i Roig com la persona que eventualment el pot
substituir.
Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Designació de portaveu titular i de la persona que
eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari
Socialista.
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Ordre de Publicació
D)
Proposta del Sr. José Ramón Bauzá i Díaz com a senador
en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, conformement amb l'article 24 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4118/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es designen la diputada Sra. Pilar Costa i
Serra com a portaveu titular, i la diputada Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras com la persona que eventualment la pot
substituir.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4127/15, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual proposa el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual cosa es farà pública pel president de la cambra a la sessió
plenària que se celebrarà demà, dia 9 de juliol de 2015.

Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)

E)
Proposta del Sr. Francesc Antich i Oliver com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4160/15, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual proposa el Sr. Francesc Antich i Oliver com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual cosa es farà pública pel president de la cambra a la sessió
plenària que se celebrarà demà, dia 9 de juliol de 2015.

Renúncia a la condició de diputat del Sr. José Ramón
Bauzá i Díaz.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4176/15, presentat pel diputat Sr. José Ramón Bauzá i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
Cessament de personal eventual.

F)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Martí Xavier
March i Cerdá.

Resolució de Presidència

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4172/15, presentat pel diputat Sr. Martí Xavier M arch i
Cerdá, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

Atès que per resolució de la Presidència de dia 23 de juny
de 2015, es ratificaren en els càrrecs que ocupaven a la VIII
legislatura el Sr. Albert Travesset i Campaña, la Sra. Carmen
Tarrafeta i Alberola, i la Sra. Silvana González i San M artín,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista; i el Sr. Pere Joan Pons i Sampietro com a personal
eventual adscrit al servei del vicepresident primer.

Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Atès que la Mesa de la cambra el dia 25 de juny de 2015,
fou informada de la resolució esmentada.

Ordre de Publicació
G)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Mercedes
Garrido i Rodríguez.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juliol de 2015, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4173/15, presentat per la diputada Sra. Mercedes Garrido
i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
Palma, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Atès que mitjançant els escrits presentats per la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, se
solAlicita el cessament dels anteriors en les places assenyalades
mitjançant els escrits RGE núm. 4162/2015, 4164/2015,
4163/2015 i 4165/2015 de dia 3 de juliol de 2015; amb efectes
econòmics i administratius des de dia 5 de juliol 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
Resolució
1. El cessament del personal eventual que es detalla a
continuació amb efectes econòmics i administratius des del dia
5 de juliol de 2015:
A) Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista:
- Sra. Carme Tarrafeta i Alberola
- Sr. Alberto Travesset i Campaña
2. El cessament del personal eventual que es detalla a
continuació amb efectes econòmics i administratius des del dia
2 de juliol de 2015:
A) Amb adscripció als secretaris de Mesa, en aquest cas al
servei del vicepresident primer Hble. Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet:
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- Sr. Pere Joan Pons i Sampietro
B) Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista:
- Sra. Silvana González i San Martín
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.
5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la M esa 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.
A la seu del Parlament, a 3 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
J)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figura una amb adscripció al Grup Parlamentari Popular.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4126/2015 del dia 2 de juliol
de 2015, l’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, en qualitat
de portaveu del Grup Parlamentari Popular, solAlicita el
nomenament de la Sra. Margalida Ginard i Mesquida com
a personal eventual adscrita al servei del grup parlamentari
esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Margalida Ginard i Mesquida com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular amb efectes econòmics i administratius des de dia
3 de juliol de 2015, i amb unes retribucions anuals de
40.408,0 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
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4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 disposen els 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.
A la seu del Parlament, a 3 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
K)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels membres de la Mesa, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 4145/2015 de dia 3 de
juliol de 2015, solAlicita el nomenament de la Sra. Bàrbara
Sastre i Bauzà com a personal eventual adscrita al servei de
la secretària primera, Hble. Sra. Joana Aina Campomar i
Orell.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Bàrbara Sastre i B auzà com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera, Hble.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 2 de juliol de 2015; amb unes
retribucions anuals de 40.408,20 i.
2. El seu cessament previ com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca, amb
efectes econòmics i administratius a partir del dia 1 de juliol
de 2015.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Informar de la present resolució a al propera sessió de la
Mesa.
5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la M esa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
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davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els 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.

en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la seu del Parlament, a 3 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
M)
Nomenament de personal eventual.

Ordre de Publicació
Resolució de Presidència
L)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per resolució de la Presidència de dia 23 de juny
de 2015 es ratificaren en els càrrecs que ocupaven a la VIII
legislatura, com a personal eventual adscrits al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca (abans Grup Parlamentari
MÉS), d’entre altres, el Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa i la
Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis.
Atès que la Mesa de la cambra dia 25 de juny de 2015 fou
informada de la resolució esmentada.
Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 4194/2015 de dia 7
de juliol de 2015, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, solAlicita el
cessament d’ambdues persones com a personal eventual adscrit
al grup parlamentari esmentat, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 8 de juliol de 2015.
Atès l’aprovat al respecte per la Mesa dia 8 de juliol 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
Resolució
1. El cessament del personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari MÉS per M allorca que es detalla a continuació
amb efectes econòmics i administratius des de dia 8 de juliol de
2015:
- Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis
- Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
3. 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,

Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figura una adscrita la servei del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4197/2015, de dia 7 de juliol
de 2015, l’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, en qualitat de
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
solAlicita el nomenament del Sr. Francesc Pons i Pérez, com
a personal eventual adscrit al servei del grup parlamentari
esmentat.
C. La Mesa, dia 8 de juliol de 2015, aprovà el nomenament.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Francesc Pons i Pérez com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca amb efectes econòmics i administratius des de dia
8 de juliol de 2015, i amb unes retribucions anuals de
40.408,20 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 disposen els 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.
A la seu del Parlament, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
N)
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Ordre de Publicació
O)

Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

Resolució de Presidència
Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figuren dues adscrites al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4194/2015, de dia 7 de juliol
de 2015, l’Hble. Sr. Gabriel Barceló i M ilta, en qualitat de
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
solAlicita el nomenament de la Sra. Paula Fluxà i Garcias,
com a personal eventual adscrit al servei del grup
parlamentari esmentat.
C. La Mesa, dia 8 de juliol de 2015, aprovà el nomenament.

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figuren dues adscrites al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4194/2015, de dia 7 de juliol
de 2015, l’Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, en qualitat de
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
solAlicita el nomenament del Sr. Pau de Vílchez i Moragues,
com a personal eventual adscrit al servei del grup
parlamentari esmentat.
C. La Mesa, dia 8 de juliol de 2015, aprovà el nomenament.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Paula Fluxà i Garcias com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca amb efectes econòmics i administratius des de dia
8 de juliol de 2015, i amb unes retribucions anuals de
40.408,20 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 disposen els 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.
A la seu del Parlament, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Resolc:
1. Nomenar el Sr. Pau de Vílchez i Moragues com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca amb efectes econòmics i administratius des de dia
8 de juliol de 2015, i amb unes retribucions anuals de
40.408,20 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 disposen els 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.
A la seu del Parlament, a 8 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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