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1. PLE DEL PARLAMENT

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.5. INFORM ACIONS

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària
extraordinària de dia 21 de juliol de 2015.
A la sessió plenària extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 21 de juliol de 2015, a proposta de la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista s'aprovà per
assentiment l'alteració de l'ordre del dia en el sentit de retirar-ne
el punt tercer.
Palma, a 22 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juliol de 2015, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4371/15, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a la supressió de la disposició addicional novena
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
CAIB.
Palma, a 21 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
A iniciativa de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, amb
el parer unànime de tots els membres del Grup Parlamentari
Mixt, es presenta, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la proposició de
llei següent.

B)
Designació del candidat per cobrir la vacant de Magistrat
del Tribunal Constitucional.
A la sessió plenària extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 21 de juliol de 2015, quedà designat per
36 vots a favor el Sr. Joan Oliver i Araujo com a candidat a
Magistrat del Tribunal Constitucional.
Palma, a 22 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Elecció dels síndics de Comptes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
A la sessió plenària extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 21 de juliol de 2015, foren elegides com
a síndics de Comptes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears les persones següents amb el nombre de vots que
s'indiquen:
• Sr. Joan Rosselló i Villalonga (58 vots)
• Sr. Bernat Salvà i Alloza (57 vots)
• Sr. Fernando Toll-Messia i Gil (53 vots)
Palma, a 22 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

PROPOSICIÓ DE LLEI RELATIVA A LA SUPRESSIÓ
DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA DE LA
LLEI 3/2007, DE 27 DE M ARÇ, DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA DE LA CAIB
Als pressupostos de l'Estat de 1991 es va estipular que a
tots els funcionaris de carrera que haguessin exercit un alt
càrrec de l'Administració des del 5 de juliol de 1977 se'ls
premiava, una vegada finalitzat el seu mandat, amb la
consolidació del nivell màxim. A aquests funcionaris del
Govern central s'hi varen sumar els de les disset comunitats
autònomes, cinquanta-dues províncies, i les seves
corresponents entitats locals, òrgans judicials, Unió Europea i
d'altres organismes públics. A dia d'avui i d'acord amb el que
preveuen l'article 87.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i la disposició addicional
novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el personal
funcionari de carrera de qualsevol nivell de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o de les entitats
públiques que en depenen i el personal estatutari al servei de la
sanitat pública autonòmica tenen dret a percebre un
complement salarial vitalici recollit com a “complement de
destinació” (i comunament conegut com nivell 33) en la quantia
que la Llei de pressupostos generals de l'Estat fixa anualment
per als directors generals de l'Administració de l'Estat. Aquest
complement el comencen a percebre els funcionaris quan es
reincorporen al servei actiu després d'haver exercit durant dos
anys continuats, o tres amb interrupció, determinats càrrecs
polítics.
Aquest complement té caràcter vitalici i és un privilegi
mancat de base raonable pels motius que s'enumeren a
continuació:
a) Premia els funcionaris que han exercit funcions
polítiques amb el màxim nivell retributiu sense haver passat
pels processos de promoció interna que costosament afronten
tots els seus companys que no han exercit un càrrec polític.
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b) El funcionari de carrera cobra aquest complement vitalici
sense exercir les seves tasques conformement amb el nivell
consolidat de director general.
c) Els ciutadans que accedeixen a la política des de
l'empresa privada no perceben aquest plus, la qual cosa és un
greuge comparatiu injustificat i una discriminació prohibida per
la Constitució Espanyola.
d) Aquest complement suposa una important càrrega
econòmica per als pressupostos generals d'un territori, càrrega
que recau sobre el ciutadà del carrer, que veu com s'han retallat
les partides corresponents a educació, sanitat i serveis socials
i com, entre les iniciatives que adopten els governs per tractar
de reduir les despeses de l'administració, no figura l'eliminació
d'aquest complement salarial.

A)

Avui dia, ja són tres les comunitats autònomes que han
eliminat aquest privilegi: Castella-la Manxa, Principat
d'Astúries i Extremadura.

Aquesta llei adaptava la llei estatal a la realitat concreta de
cadascuna de les Illes Balears permetent que les dimensions de
les superfícies comercials quedessin condicionades a les
autoritzacions especials per respondre a les diferents realitats
insulars.

El Parlament de les Illes Balears i sobretot el Govern balear
tenen la responsabilitat de gestionar la despesa pública invertint
en el que és necessari i reverteix en el benestar del ciutadà. Una
bona redistribució dels recursos evitarà l'indesitjable augment
d'impostos al contribuent. I també l'evitarà l'eliminació de les
despeses supèrflues, com per exemple aquest nivell 33, un
privilegi que la classe política s'ha concedit a si mateixa
mitjançant una legislació feta a mesura.
Article únic
Se suprimeix la disposició addicional novena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB.
Disposició final
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears.
Palma, 16 de juliol de 2015.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 4473/15, del Grup Parlamentari Socialista,
contra el recurs d'inconstitucionalitat anunciat pel Govern
central en contra de la Llei de comerç.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei de comerç de les Illes Balears va ser una llei
aprovada pel Parlament de les Illes Balears a proposta del
Govern i del Partit Popular l’octubre de 2014 amb el consens
dels grups polítics i les diferents associacions del sector.

Així, per tant, la llei balear va establir que a M allorca se
seguirien les determinacions generals, però a M enorca i a
Eivissa es reduirien de 750 a 400 metres quadrats i a
Formentera a 300 metres quadrats, la consideració de grans
superfícies.
Aquest divendres 17 de juliol de 2015, el Govern
d’Espanya ha decidit presentar un recurs d’inconstitucionalitat
a la llei autonòmica i la suspensió dels articles que permetien
adaptar la realitat estatal a mercats com els de M enorca, Eivissa
i Formentera.
I això sense tenir en compte el compromís a què s’havia
arribat al respecte amb el Ministeri d’Economia aquesta
mateixa setmana i en el qual, a més, el govern autonòmic
s’havia avingut a reduir de quatre a tres mesos la concessió de
les llicències.
Aquesta possible derogació definitiva de determinats
articles de la llei suposa la ruptura de l’equilibri del medi
ambient, la ruptura de la protecció del teixit comercial local i
de proximitat i una greu situació d’inseguretat jurídica que posa
en perill les Illes Balears, doncs amb aquest recurs s’obre la
possibilitat de construir grans superfícies comercials de fins
750 metres quadrats sense tenir en compte la limitació
territorial de cada una de les illes ni la necessitat d’una
autorització prèvia del Govern.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Aquesta actuació sumada a la liberalització dels horaris
comercials i dels períodes de rebaixes, a l'obertura de cada cop
més grans superfícies per no parlar dels augments de l’IVA,
suposa un greu atac al petit comerç que cada vegada veu més
precària la seva subsistència.

Palma, a 21 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra determinats
articles de la Llei de comerç balear.
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2. El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió unilateral
del Govern d’Espanya i sent el suport de totes les associacions
comercials i empresarials del sector de les Illes i en especial les
de Menorca, Eivissa i Formentera.

Pel que sembla, el Ministeri d'Afers exteriors i la defensora
del Poble s'han compromès a intervenir per procurar que el
reclús eivissenc rebi assistència mèdica i sigui repatriat a
Espanya.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna tot el seu suport a la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria en la defensa de
l’autonomia i de les competències pròpies, per concretar les
determinacions de la llei estatal a la realitat de cada una de les
illes i els seus municipis.

En un informe elaborat l'any passat, la Federació
Iberoamericana de l'Ombudsman (FIO) va revelar la crítica
situació de les presons llatinoamericanes, denunciant el
deteriorament de les instalAlacions, així com l'augment dels
menors en situació de reclusió. La FIO, que agrupa més de vint
Defensorías nacionals, ha criticat la situació que sofreixen els
presos, que veuen vulnerats els seus drets en sofrir
amuntegament, sobrepoblació i deteriorament de la prestació
dels serveis bàsics, entre d'altres el d'assistència sanitària.

4. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquests acords
al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya.
Palma, a 20 de juliol de 2015.
La diputada:
Elena Baquero i González
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

Així mateix, i en repetides ocasions, l'Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Drets Humans ha posat de relleu la
flagrant vulneració dels drets humans en centres penitenciaris
d'Amèrica llatina.
Un total de 62 espanyols han mort entre l'any 2010 i el
passat 2014 en centres penitenciaris a l'estranger, la majoria a
països sud-americans, dades que figuren en una resposta
parlamentària escrita de l'executiu en la qual es detalla la xifra
per anys i països en el període comprès entre gener de 2010 i
el 12 de novembre de 2014.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 21 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de
la situació a les presons llatinoamericanes, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Les ambaixades i els consolats d'Espanya presten
actualment assistència als presos espanyols que compleixen
condemna a l'estranger, assistència que pel que sembla en
alguns casos és insuficient, sent necessari augmentar els mitjans
de l'ajuda consular destinada a l'assistència jurídica d'aquests
presos, així com la prestació penitenciaria per a possibles
tractaments mèdics i farmacològics.
Donada la situació de gravetat en la qual es troba el pres
eivissenc a la presó panamenya i de la qual no poden ser
alienes les institucions públiques, en particular resulta del tot
imprescindible activar la via diplomàtica amb la finalitat de
millorar les seves condicions sanitàries i procurar la seva
repatriació a fi que compleixi la resta de condemna en una
presó espanyola, tot això atenent raons estrictament
humanitàries.
Per tot això el Grup Popular del Parlament dels Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei

Juan José Marí Cabrales, nascut a Sant Antoni de Portmany
(Eivissa), compleix condemna per tràfic de drogues a la presó
panamenya de “La Joya”, una de les que reuneix pitjors
condicions de tota Llatinoamèrica. Juan José pateix una greu
hèrnia, de la qual necessita urgentment ser intervingut
quirúrgicament.
Recentment, el Consell d’Eivissa es va dirigir a la defensora
del Poble i al Ministeri de Justícia solAlicitant la seva
intervenció per tramitar davant les autoritats panamenyes una
millora de la situació sanitària del pres atenent raons
humanitàries, demanant a la vegada que es considerin la
possibilitat del seu trasllat a Espanya per acabar de complir
condemna.

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la situació de
precarietat i les situacions infrahumanes en què es troben les
presons llatinoamericanes segons els informes emesos per les
diferents Organitzacions No Governamentals que reiteradament
vénen reclamant una millora de les seves condicions per raons
humanitàries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el defensor del Poble
i el Ministeri d'Afers exteriors del Govern d'Espanya a
promoure via diplomàtica, directament o a través del Consolat
o l'Ambaixada Espanyola a Panamà, la millora de les
condicions sanitàries de Juan José Marí Cabrales i a facilitar
amb urgència la seva immediata repatriació a fi que pugui
complir la resta de condemna en una presó espanyola.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el defensor del Poble
i el M inisteri d'Afers exteriors del Govern d'Espanya a
promoure les mateixes accions per a tots aquells presos
espanyols en presons estrangeres que es trobin en situacions
anàlogues a la de Juan José M arí Cabrales.
4. El Parlament dels Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquests acords a tots els grups parlamentaris en el Congrés
dels Diputats per tal que es facin ressò d'aquesta situació.
Palma, a 15 de juliol de 2015.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prohibició de la clàusula A"no show" en els
contractes de transport, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La clàusula No Show és aquella per la qual quan es compra
un bitllet d'avió compost per diversos trajectes (generalment
anada i tornada), i en no fer-ne ús, la companyia es permet
unilateralment anulAlar tots els altres. Així doncs, encara que
l'usuari de transport estigui contractant dos vols diferents, les
aerolínies penalitzen els seus passatgers, cancelAlant el seu
bitllet de retorn per no haver pres el vol d'anada que es va
adquirir juntament amb el passatge de tornada en una única
operació de compra, i això encara que l'usuari hagi arribat a la
seva destinació per altres mitjans i tingui intenció de fer ús del
seu passatge de retorn.
Aquesta situació és susceptible de provocar importants
perjudicis a l'usuari del transport, econòmics i de qualsevol
altra índole, que inicialment no són assumits per les
companyies aèries. Aquestes pràctiques han estat reiteradament
denunciades per viatgers i per diferents organitzacions que
treballen en la defensa dels drets de consumidors i usuaris,
entenent que la clàusula ha de considerar-se nulAla per abusiva,
atès que implica la resolució unilateral del contracte de
transport per part de l'empresari.
La justícia també s'ha manifestat en el mateix sentit, sent
una constant el criteri emprat pels tribunals per resoldre a favor
de l'usuari del transport.
Com explica la sentència del Jutjat Mercantil núm. 2 de
Palma de Mallorca, de 22 març de 2010, les obligacions del
passatger en el contracte de transport aeri es limiten a pagar el
preu i presentar-se en la facturació amb l'antelació mínima
fixada. El passatger és lliure d'adquirir els bitllets que tingui per
convenients, fent ús d'aquests o no, ja que una vegada pagat el
preu, no irroga cap perjudici al transportista en no presentar-se
per a l'embarcament. En conseqüència, la clàusula és abusiva
perquè permet fer doble venda del mateix seient, dificultant al
passatger fer ús del seu dret a utilitzar tots els trajectes
adquirits.

D'altra banda, la sentència del Jutjat de M ercantil núm. 2 de
Bilbao de 26 de novembre de 2013 declara la nulAlitat per
abusiva de la clàusula per la qual la companyia aèria es reserva
la possibilitat de cancelAlar el viatge de tornada, si el passatger
no usa el d'anada; pel desequilibri important dels drets i les
obligacions que es deriven del contracte en perjudici del
consumidor i per ser contrària a les exigències de la bona fe.
I, finalment invoquem la sentència del passat 11 de
setembre de 2012, a través de la qual el Jutjat Mercantil núm.
12 de Madrid va estimar parcialment la demanda interposada
per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) contra
Iberia. A través de la seva demanda, l'OCU ha aconseguit que
es declarin nulAles (per considerar-se abusives) clàusules
incloses en les Condicions Generals de Contractació d'Iberia,
entre elles la coneguda com No Show. El Jutjat entén que
l'aplicació d'aquesta clàusula es tracta d'una potestat sense
justificació raonable per a la companyia.
No obstant això, i malgrat la reiterada jurisprudència
favorable als usuari de les companyies aèries, en la pràctica
continuen produint-se situacions abusives en aquest sentit,
situacions que naturalment s'agreugen quan l'usuari pretén
viatjar de tornada a les Illes Balears, tenint en compte la
limitació de mitjans de locomoció disponibles per tornar a
l'arxipèlag en comparació amb els disponibles per a trajectes
peninsulars o continentals.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure canvis legislatius en la legislació nacional i
comunitària a fi de prohibir la clàusula considerada com
abusiva, coneguda com No Show, de les condicions generals de
contractació, i en particular per als contractes de transport.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

C)
RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alliberament de Leopoldo López, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
El 18 de febrer de 2015 es complia un any de la detenció i
l'empresonament del dirigent de l'oposició veneçolana i líder
del partit Voluntad Popular, Leopoldo López.
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Leopoldo López va ser empresonat després de convocar,
juntament amb altres líders de l'oposició democràtica
veneçolana, una protesta pacífica a Caracas que va donar pas
a una violenta repressió que va causar tres morts. Leopoldo
López va ser acusat d'aquestes tres morts i d'altres gravíssims
delictes, inclòs el d'associació per delinquir. Uns dies després,
es va lliurar voluntàriament a la Guàrdia Nacional i des de
llavors resta pres en una presó militar. Diverses instàncies
internacionals han qualificat les seves condicions de detenció
com denigrants i adverteixen que posen en risc la seva integritat
psíquica i física.
Fins avui, cap tribunal no ha pogut avalar les acusacions
presentades contra Leopoldo López. A més, el seu judici ha
sofert múltiples ajornaments i des de diferents instàncies
internacionals s'ha transmès la necessitat que Leopoldo López
sigui posat en llibertat i que el procés eviti irregularitats i
arbitrarietats.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que prengui totes les iniciatives pertinents davant la comunitat
internacional, en el marc de la Unió Europea, en els organismes
internacionals en els quals Espanya té representació i davant el
govern de Nicolás Maduro perquè es procedeixi a
l'alliberament immediat del dirigent de l'oposició i cap de
Voluntat Popular, Leopoldo López, i dels altres presos que
romanen empresonats a Veneçuela, en el context de les
protestes que van tenir lloc el febrer de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2015.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Les principals organitzacions no governamentals
encarregades de vetllar pels drets humans i l'exercici elemental
de la llibertat política i de manifestació, des d'Amnistia
Internacional fins a «Human Rights W atch», han qualificat la
detenció de Leopoldo López com a ilAlegal i arbitrària. També
s'han pronunciat el Parlament Europeu, el secretari general de
l'OEA i diversos governs americans.
En l'àmbit del Consell de Drets Humans de Nacions Unides,
el passat 10 d'octubre es va fer pública la resolució dictada pel
grup de treball sobre la detenció arbitrària de l'ONU núm.
022/2014 de 26 d'agost de 2014. Aquesta resolució assenyala
que Leopoldo López és víctima d'«una detenció arbitrària» i
exigeix a les autoritats veneçolanes no solament la seva
«immediata llibertat» sinó també la seva «reparació integral,
inclosa la compensació de caràcter indemnizatori i moral, així
com mesures de satisfacció com pogués ser una declaració
pública de desgreuge al seu favor». En el seu informe,
l'organisme de Nacions Unides qualifica les actuacions de les
autoritats veneçolanes en el procés contra Leopoldo López
d'«ilAlegals»; subratlla que «els drets constitucionals, civils i
polítics» del dirigent veneçolà han estat violats; i assenyala que
la seva detenció es va fonamentar «en motius de discriminació
basats en opcions i opinions polítiques».
El 20 d'octubre, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als D rets Humans, Zeid Raad Al Hussein, va expressar la
seva preocupació per la detenció de Leopoldo López i les 69
persones arrestades durant les protestes públiques que han
tingut lloc a Veneçuela al llarg dels últims mesos i va demanar
el seu alliberament. El desembre, el Comitè contra la Tortura
de les Nacions Unides, òrgan d’experts independents que
supervisa l'aplicació de la Convenció contra la Tortura i altres
tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, es va
pronunciar en el mateix sentit i a més va exigir al Govern
veneçolà que respecti les garanties jurídiques fonamentals.
Fins ara, el Govern de Veneçuela ha ignorat totes les
reclamacions de llibertat per a Leopoldo López. Ho ha fet a
pesar que les resolucions i els dictàmens de l'ONU tenen el seu
fonament en la Carta de l'ONU i en la Declaració Universal
dels Drets Humans, instruments que han d'aplicar-se de manera
preferent.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 3 de juliol
de 2015, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2224/2015 del
dia 6 de juliol de 2015, he estat nomenada com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera, Hble. Sra.
Joana A. Campomar i Orell, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 2 de juliol de 2015.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 4377/2015 de dia 17
de juliol de 2015, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, solAlicita el cessament de l’anterior, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 19 de juliol de 2015, en
la plaça de personal eventual adscrita al servei de la secretària
primera, Hble. Sra. Joana A. 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. El cessament de la Sra. Bàrbara Sastre i Bauzá com a
personal eventual adscrita al servei de la secretària primera,
Hble. Sra. Joana A. Campomar i Orell, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 19 de juliol de 2015.
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.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
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de la publicació d’aquesta al BOPIB, 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 jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
Resolució al BOPIB.

A la seu del Parlament, a 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

A la seu del Parlament, a 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 2 de febrer
de 2012, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 477/2012 de
dia 3 de febrer de 2012, el Sr. Gabriel Matas i Alcover, va ser
nomenat com a personal eventual adscrit al servei de la
senadora IlAlma Sra. Maria Antònia Garau i Juan, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 3 de febrer de 2012.
Atès que l’anterior ha cessat en el càrrec de senadora
elegida en representació de la CAIB, per tant, l’anterior cessarà
en les seves funcions com a personal eventual del Parlament de
les Illes Balears dia 10 de juliol de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Gabriel Matas i Alcover com a
personal eventual adscrit al servei de la senadora
esmentada, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 10 de juliol de 2015.
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.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, 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 jutjat contenciós
administratiu de Palma de M allorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
Resolució al BOPIB.

Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figura una adscrita al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4378/2015 de dia 17 de juliol
de 2015, l’Hble. Sr. David Abril i Hervás, en qualitat de
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per M allorca,
sol.licita el nomenament de la Sra. Margalida Homar i
Marcè, 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. M argalida Homar i M arcè com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca amb efectes econòmics i administratius des de dia
20 de juliol de 2015, 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. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
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 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

BOPIB núm. 7 - 24 de juliol de 2015
Ordre de Publicació
D)
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E)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels membres de la Mesa,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals hi
figura l’adscrita a la secretària primera.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4376/2015 de dia 17 de juliol
de 2015, l’Hble. Sr. David Abril i Hervás, en qualitat de
portaveu del Grup Parlamentari M ÉS per Mallorca,
solAlicita el nomenament de la Sra. Paula Fluxà i Garcias,
com a personal eventual adscrita al servei de la secretària
primera, Hble. Sra. Joana A. Campomar i Orell.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha una plaça vacant amb caràcter de
personal eventual, adscrita a un dels senadors elegits en
representació de la CAIB i dotada pressupostàriament.
B. L’Excm. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, senador elegit en
representació de la CAIB, mitjançant l’escrit RGE núm.
4466/2015 de dia 17 de juliol de 2015, solAlicita el
nomenament del Sr. Alejandro Sant i Benejam, com a
personal eventual adscrit al seu servei.
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. El cessament de la Sra. Paula Fluxà i Garcías com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, des de dia 9 de juliol de 2015, i amb efectes del
cessament des del dia 19 de juliol de 2015.
2. Nomenar la Sra. Paula Fluxà i Garcias com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera amb
efectes econòmics i administratius des de dia 20 de juliol de
2015, i amb unes retribucions anuals de 40.408,20 i.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
5. 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.

Resolc:
1. Nomenar el Sr. Alejandro Sanz i Benejam com a personal
eventual adscrit al servei del senador elegit en representació
de la CAIB, Excm. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 17 de juliol de
2015; 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. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
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 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la seu del Parlament, a 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
F)
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 figura la plaça de secretària de la
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Presidència, amb caràcter de personal eventual, vacant i
dotada pressupostàriament.
B. La Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, María Consuelo Huertas i Calatayud, mitjançant
escrit RGE núm. 4467/2015, de dia 20 de juliol de 2015,
informa la Mesa que ha acordat nomenar la Sra. M aria
Monserrat Perelló i Serra, com a secretària de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter
de personal eventual.
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. Maria Monserrat Perelló i Serra com a
secretària de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de personal eventual, amb
retribucions de 42.155,34 i, i amb efectes econòmics i
administratius des del dia 20 de juliol de 2015.
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.
4. 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,
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 ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Antoni Gutiérrez i Sastre com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des de dia
22 de juliol de 2015, amb unes retribucions de 19.542,63 i
anuals.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 22 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
H)
Nomenament de personal eventual.

A la seu del Parlament, a 17 juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Resolució de Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
G)
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 grups parlamentaris vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4470/2015 de dia 20 de juliol de
2015, solAlicita el nomenament del Sr. Antoni Gutiérrez i
Sastre com a personal eventual adscrit al servei del grup
esmentat, a meitat de retribucions.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes B alears hi ha una plaça amb caràcter de personal
eventual, adscrita al servei dels senadors elegits en
representació de la CAIB i que està dotada
pressupostàriament.
B. L’Excm. Sr. Francesc Antich i Oliver, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 4487/2015 del dia 21 de juliol de 2015,
solAlicita el nomenament del Sr. Jaume Colom i Delgado,
com a personal eventual adscrit al seu servei.
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. Jaume Colom i Delgado com a personal
eventual adscrit al servei del senador elegit en representació
de la CAIB, Excm. Sr. Francesc Antich i Oliver, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 22 de juliol de
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2015, i amb unes retribucions anuals de 39.085,26 i
anuals.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
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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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 22 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
J)

A la seu del Parlament, a 22 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
I)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 17 de juliol de 2015,
comunicada per l’escrit RGS núm. 2419/2015, de dia 17 de
juliol de 2015 es nomenà el Sr. Antoni Bennàssar i Moyà,
com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 16 de juliol de 2015, i unes
retribucions anuals de 40.408,20 i.
B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 4471/2015 de dia 20 de juliol
de 2015, presentat per l’Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente,
portaveu adjunt del grup anterior, se solAlicita que l’anterior
sigui adscrit al grup esmentat a mitja jornada.
C. Atès l’acordat per la Mesa en sessions de 16 i 21 de juliol
de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Que el Sr. Antoni Bennàssar i Moyà, com a personal
eventual adscrit al servei del Grup parlamentari Podem Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des de dia
22 de juliol de 2015, passi a percebre unes retribucions de
19.542,63 i anuals.
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

Cessament i nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència relativa al cessament i al
posterior nomenament del personal eventual del
Parlament de les Illes Balears de la IX legislatura
1) Atès l’escrit RGE núm. 4373/2015 de dia 16 de juliol de
2015, presentat pels portaveus dels distints grups parlamentaris
del Parlament de les Illes Balears, i pel qual mostren l’acord
amb la reducció del percentatge de la massa salarial del
personal eventual del Parlament de les Illes Balears, assignat
als diferents grups parlamentaris amb la finalitat de possibilitar
noves places destinades al Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos i Gent per Formentera) i al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears.
2) Atès l’escrit RGE núm. 4465/2015 de dia 17 de juliol de
2015, presentat per la portaveu adjunta, Hble. Sra. Isabel
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista pel qual
solAlicita que la plaça adscrita al seu grup amb una assignació
de 47.911,50 i anuals, es reconverteixi en dues places,
equiparades cadascuna a la meitat de la quantitat anterior, això
és 23.955,75 i anuals.
3) Atès l’escrit RGE núm. 4478/2015, de dia 21 de juliol de
2015, presentat pel portaveu i la portaveu suplent del Grup
Parlamentari Mixt, pel qual es sol.licita que amb la dotació de
58.627,90 i destinada a personal eventual d'aquest grup, es
creïn tres places: una amb una remuneració de 26.056,84 i,
una altra amb una remuneració de 13.028,42 i, ambdues
nomenades a proposta dels integrants de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía; i una tercera amb una remuneració de 19.542,64
i, que serà nomenada a petició de Gent per Formentera-PSOE.
4) Atès l’escrit RGE núm. 4479/2015 de dia 21 de juliol de
2015, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, Hble. Sr. Jaume
Font i Barceló, pel qual solAlicita que de la quantitat de
58.627,90 i assignada al seu grup parlamentari en concepte de
remuneracions del personal eventual, es creïn dues places amb
una remuneració de 29.313,95 i cadascuna.
5) Atès l'aprovat per la M esa en sessió de dia 16 de juliol de
2015, en el sentit d’atendre la petició continguda a l’escrit RGE
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núm. 4373/2015 de dia 16 de juliol de 2015 i, per tant, de
modificar la resolució de retribucions aprovada dia 1 de juliol
de 2015, en relació a l'afectació de la quantitat necessària per
poder comptar amb noves places més de personal eventual.
6) Atès que a la mateixa sessió de la M esa s’acorda de procedir
al cessament de tot el personal eventual nomenat o solAlicitat
fins a la data i al posterior nomenament amb la fixació de les
quantitats resultants de l'Acord de modificació de la vigent
resolució de retribucions, aprovada per la Mesa en sessió de dia
21 de juliol de 2015.
7) Atès l’aprovat per la Mesa dia 21 de juliol de 2015, en
relació amb la proposta de la Presidència de dia 20 de juliol de
2015, relativa al cessament i al nomenament del personal
eventual del Parlament de les Illes Balears (exceptuant-ne
l’adscrit a la Presidència), com a conseqüència de modificació
de la resolució de retribucions aprovada el mateix dia.
En conseqüència, tot d’acord amb l’establert a l’article 5 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, i en ús
de les atribucions pròpies, es dicta la següent:

M argalid a
M arcé

16. Perso nal eve ntua l G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

Adrián M artínez Pacín

1 7 . Personal eventual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

A nto ni
M oyà

18 . P erso nal eve ntual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

Antonia G il G allego

19. Pe rs o nal eve ntual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

M argalida Santandreu
Pons

2 0 . Pe r s o n a l e v e n tu a l
G rup
Parlamentari M ÉS per M enorca

Francesc Pons Pérez

21. Personal eventual
vicepresident primer

R a fa e l R a m íre z
G utiérrez

adscrit

al

1) S'acorda el cessament de tot el personal eventual, adscrit al
servei dels grups parlamentaris, al servei dels membres de la
Mesa (exceptuant-ne la Presidència) i al servei dels senadors
elegits en representació de la CAIB, que es detalla a
continuació, amb efectes econòmics i administratius des de dia
21 de juliol de 2015:
R elació

i
40.408,20 i

40.408,20 i
B ennàssar

i
40.408,20 i

40.408,20 i

40.408,20 i
i

Juan Francesc Sastre
C añellas

23. Personal eventual adscrita a la
secretària primera

Paula Fluxà G arcias

24. Personal eventual
secretari segon

S ilvia
N avarro

adscrit

al

40.408,20 i

40.408,20 i

40.408,20 i

40.408,20 i
Fernández
40.408,20 i

A lejand ro
Benejam

Sanz
40.408,20 i

2) Així mateix, s’acorda la ratificació en les places que
ocupaven i el seu nomenament posterior de les persones
anteriors amb efectes econòmics i administratius des de dia 22
de juliol de 2015, amb la percepció de les noves retribucions
resultants de la modificació de la Resolució de retribucions
aprovades per la Mesa en sessions de dia 1 de juliol de 2015 i
de dia 21 de juliol de 2015, que es detallen a continuació:

R etribucions
anuals
P laces

1. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M iquel Pastor Torres

2. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Andrea
M enéndez

3. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Lorenzo G arcía M oll

4. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M argarita Izcue C apó

5. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M aría José
M ateo

6. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Sonia
Pérez

7. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M a rga lida
M esquida

8. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Sonia R odríguez M artín

9. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

R afael O liver M as

10. Pe rsonal e ve ntual
Parlamentari Socialista

G rup

M iq ue l
Bestard

11. Personal eve ntual
Parlamentari Socialista

G rup

12. Perso nal eve ntua l
Parlamentari Socialista

G rup

1 3 . P e rs o na l e ve ntua l
Parlamentari Socialista

Grup

14 . P e rsonal eve ntual G rup
Parlamentari M ÉS per M allorca

H o m ar

22. Personal eventual ad scrit a la
vicepresidenta segona

25. Personal eventual adscrit
al
senador Excm. S r. José R amón Bauzá
i D íaz

Resolució

P laces

15. Personal eve ntual G rup
Parlamentari M ÉS per M allorca

R elació

49.594,52 i

R etribucions
anuals

1. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M iquel Pastor
Torres

47.911,51 i

2. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Andrea C aicoya
M enéndez

39.085,26 i

3. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Lorenzo G arcía
M oll

39.085,26 i

4. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M argarita Izcue
C apó

39.085,26 i

5. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M aría José M orales
M ateo

39.085,26 i

40.408,20 i

6. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Sonia Belén N avas
Pérez

39.085,26 i

40.408,20 i

7. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

M argalida G inard
M esquida

39.085,26 i

40.408,20 i

8. Personal eventual G rup Parlamentari
Popular

Sonia R odríguez
M artín

39.085,26 i

9. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

R afael O liver M as

40.408,20 i

49.594,52 i

10. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

M iquel Bisellach
Bestard

39.085,26 i

40.408,20 i

11. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

N atàlia V ives
Alàrio

39.085,26 i

40.408,20 i

12. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

M iquel R amon
M atas

39.085,26 i

40.408,20 i

13. Personal eventual G rup Parlamentari
Socialista

Lluís Socias
Abraham

39.085,26 i

Caicoya
40.408,20 i

40.408,20 i

40.408,20 i
M orales
40.408,20 i

Belén

N a va s
40.408,20 i
G ina rd

B is e lla c h

N atàlia V ives Alàrio

M iquel R amon M atas

Lluís Socias Abraham

Pau
de
M oragues

V ílchez

39.085,26 i
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14. Personal eventual G rup Parlamentari
M ÉS per M allorca

Pau de V ílchez
M oragues

15. Personal eventual G rup Parlamentari
M ÉS per M allorca

M argalida Homar i
M arcé

39.085,26 i

16.- Personal eventual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

Adrián M artínez
Pacín

39.085,26 i

17.- Personal eventual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

Antoni Bennàssar i
M oyà

19.542,63 i

18.- Personal eventual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

Antonia G il
G allego

39.085,26 i

19.- Personal eventual G rup
Parlamentari Podem Illes Balears

M argalida
Santandreu Pons

39.085,26 i

20. Personal eventual G rup Parlamentari
M ÉS per M enorca

Francesc Pons
Pérez

39.085,26 i

21. Personal eventual adscrit al
vicepresident primer

R afael R amírez i
G utiérrez

39.085,26 i

22. Personal eventual adscrit a la
vicepresidenta segona

Juan Francesc
Sastre C añellas

39.085,26 i

23. Personal eventual adscrit a la
secretària primera

Paula Fluxà G arcias

24. Personal eventual adscrit al secretari
segon

Silvia Fernández
N avarro

39.085,26 i

25. Personal adscrit al senador Excm. S.
José R amón Bauzá i D íaz

Alejandro Sanz
Benejam

39.085,26 i

39.085,26 i

K)

39.085,26 i

3) Si dia 21 de juliol de 2015 se solAlicita algun nomenament de
personal eventual amb efectes econòmics i administratius des
de dia 21 de juliol de 2015, haurà de ser amb efectes de dia 22
de juliol de 2015, atès que dia 21 de juliol de 2015 cessa tot el
personal eventual al servei del Parlament de les Illes Balears
(exceptuant-ne l’adscrit a la Presidència).
4) S’ordena publicar la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
5) 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 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 21 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Mixt en representació del partit
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Hble. Sr. Xavier
Pericay i Hosta, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
4490/2015 de dia 22 de juliol de 2015, sol Alicita el
nomenament de la Sra. Beatriz Camiña i Pinós, com a
personal eventual adscrita al grup i partit 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. Beatriz Camiña i Pinós com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Mixt i
dins d’aquest al partit Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 22 de
juliol de 2015, amb unes retribucions de 26.056,84 i
anuals.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 22 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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M)

Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

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 grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, Hble. Sr. Jaume Font i Barceló,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 4527/2015 de dia 22 de
juliol de 2015, solAlicita el nomenament de la Sra. Sabrina
Vidal i Ferrer, com a personal eventual adscrita al grup
esmentat.

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 grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, Hble. Sr. Jaume Font i Barceló,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 4528/2015 de dia 22 de
juliol de 2015, solAlicita el nomenament de la Sra. Maria
Antònia Serra i Roig, com a personal eventual adscrita al
grup esmentat.

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. Sabrina Vidal i Ferrer com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 23 de juliol de 2015,
amb unes retribucions de 29.313,95 i anuals.
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.
4. 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,
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria Antònia Serra i Roig com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 23 de juliol de
2015, amb unes retribucions de 29.313,95 i anuals.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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O)

N)
Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

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 grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra.
Pilar Costa i Serra, mitjançant l'escrit amb RG E núm.
4530/2015 de dia 22 de juliol de 2015, solAlicita el
nomenament de la Sra. Roser Marí i Tur, com a personal
eventual adscrita al grup 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. Roser Marí i Tur com a personal eventual
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 22 de juliol de
2015, amb unes retribucions de 23.955,76 i anuals.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap de gestió del Gabinet
de la Presidència, amb caràcter de personal eventual, vacant
i dotada pressupostàriament.
B. La Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, María Consuelo Huertas i Calatayud, mitjançant
escrit RGE núm. 4541/2015 de dia 23 de juliol de 2015,
informa la Mesa que ha acordat nomenar el Sr. Francisco
Tomàs i Mas, com a cap de gestió del Gabinet de la
Presidència de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de personal eventual.
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. Francisco Tomàs i Mas com a cap de gestió
del Gabinet de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de personal eventual, amb
retribucions de 42.155,34 i, i amb efectes econòmics i
administratius des de dia 23 de juliol de 2015.
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.
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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 5, de 17 de juliol de
2015.
- Pàg. 30.
On diu: I. PLE DEL PARLAMENT
Hi ha de dir: I. DIPUTAC IÓ PERM ANENT DEL
PARLAM ENT
A l'apartat A) següent a la relació de membres titulars s'hi
ha d'incloure:
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sr. David Abril i Hervás.
A la relació de membres suplents s'hi ha d'afegir al
integrants del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca l'Hble. Sr.
Gabriel Barceló i M ilta.
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