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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

A) RGE núm. 6764/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes
que genera a Santa Eulària del Riu la depuradora, que contestà
el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

B) RGE núm. 6765/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora del
lloguer turístic, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 6766/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació de
l'educació a les necessitats dels alumnes, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

D) RGE núm. 6767/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a oposicions a la CAIB,
que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

E) RGE núm. 6768/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del
protocol de carreteres, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

F) RGE núm. 6769/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per fer front a l'ocupació ilAlegal d'habitatges, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

G) RGE núm. 6747/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a traspàs de competències, que contestà la consellera de
Presidència.

H) RGE núm. 6771/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a IES i CEIP
a Son Ferriol, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

I) RGE núm. 6746/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a saturació a les Illes, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

J) RGE núm. 6770/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma laboral, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

K) RGE núm. 6759/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions del
Govern de les Illes Balears a Menorca en relació amb els
equipaments culturals de l'illa, que contestà la consellera de
Cultura, Participació i Esports.

L) RGE núm. 6763/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacients amb
dolor crònic, que contestà la consellera de Salut.

M) RGE núm. 6761/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

N) RGE núm. 6758/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla integral de formació
professional, que contestà el conseller d0Educació i
Universitat.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Promesa del càrrec de diputat del Sr. Juli Dalmau i de

Mata.

 A la primera sessió extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 27 de juny de 2018, d'acord amb
l'establert a l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, prometé
el càrrec de diputat el Sr. Juli Dalmau i de Mata, atesa la
renúncia de la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagrera.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional sobre la situació d'extrema

gravetat a Nicaragua.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 27 de juny de 2018, aprovà, per
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assentiment, la declaració institucional que es transcriu a
continuació:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la situació d’extrema gravetat a Nicaragua

El Parlament de les Illes Balears té coneixement que, des
del dia 18 d’abril del 2018 fins avui, 212 persones han estat
assassinades, almenys 567 han estat detingudes i maltractades
i 1.337 han resultat ferides de gravetat com a conseqüència de
la repressió violenta per part del govern actual de Nicaragua,
liderat pel president Daniel Ortega i la seva dona, la
vicepresidenta Rosario Murillo. A causa del descontent
d'amplis sectors de la societat s’iniciaren protestes dirigides
principalment per estudiants, als quals s'han sumat la resta de
sectors de treballadors/es, camperols/es, ambientalistes,
defensores i defensors de drets humans i la ciutadania en
general.

Aquesta resposta repressiva per part del govern i la policia
també s’ha evidenciat amb mesures de censura contra la
premsa, atacs al funcionament de mitjans de comunicació i el
bloqueig a Internet, com a represàlia per la cobertura de les
protestes, que constitueixen una vulneració de la llibertat de
premsa inadmissible en un sistema democràtic, arribant a
extrems com l’assassinat del periodista Àngel Gahona mentre
cobria els disturbis a Bluefields el 21 d'abril.

El dia 20 d'abril es va desencadenar a Managua una
repressió encapçalada per forces policials i grups motoritzats
que van obrir foc i van incendiar les instal·lacions de la
Universitat Nacional d'Enginyeria. En els successos centenars
d'estudiants van ser atacats a l'esplanada de la Catedral de
Managua per desenes d'agents antidisturbis que haurien actuat
de manera coordinada amb grups violents irregulars, amb la
complicitat i el consentiment de la policia.  Molts d’estudiants
varen patir greus ferides o perderen allà la vida. La majoria de
les víctimes presentaven ferides de bala al cap, coll, tòrax o
abdomen, el que suggereix clarament que es tracta d'execucions
extrajudicials. Testimonis van afirmar que els trets van ser
efectuats per franctiradors i que les autoritats nicaragüenques
han estigmatitzat obertament els manifestants cridant
“gamberros” i acusant-los de manipulació política.

La Comissió Interamericana de Drets Humans va realitzar
una visita de treball a Nicaragua del 17 al 21 de maig de 2018
amb l’objectiu d’observar en el terreny de manera preliminar la
situació dels drets humans al país en relació amb els fets
violents, de documentar aquests fets i d’emetre les primeres
recomanacions concretes a l'Estat. Aquesta comissió va
comprovar que la policia i les forces antimotins varen utilitzar
per a la repressió armes de foc, pistoles de bales de goma i
gasos lacrimògens de forma indiscriminada, sense fer ús dels
protocols per regular l'ús proporcional de la força. A més, va
documentar detencions il·legals i arbitràries, tortures i tractes
cruels, inhumans i degradants, l’existència de franctiradors per
reprimir les manifestacions, que s'han produït execucions
extrajudicials, censura i atacs a la premsa i altres formes
d'intimidació, com amenaces, fustigació i persecució amb ànim
de dissoldre les manifestacions i inhibir la participació de la
ciutadania. I també informa que va identificar com a patró que
ni Medicina Legal ni Fiscalia van documentar fefaentment les
circumstàncies en què es varen produir les causes de les morts
i les lesions produïdes a manifestants. 

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets
Humans, Zeid Ra'ad Al Hussein, en la seva darrera intervenció
com a cap de la màxima entitat per a la promoció i la defensa
dels drets humans en el món, el passat 18 de juny, va
condemnar la violència a Nicaragua durant el discurs inaugural
de la 38a sessió del Consell de Drets Humans.

Tenint en compte que el Sr. Ortega continua en el poder
durant tres mandats consecutius, tot i que la Constitució de
Nicaragua prohibia la reelecció consecutiva, després que les
eleccions de 2011 i de 2016 van ser objecte de fortes crítiques
a causa de les irregularitats denunciades per les institucions de
la Unió Europea i l'Organització d’Estats Americans, sense la
presència d'observadors procedents de cap d'aquestes
organitzacions ni d'altres observadors internacionals creïbles,
el que demostra la corrupció i l'autoritarisme en què s'ha sumit
l'estat de Nicaragua.

Considerant les preocupacions legítimes pel nepotisme del
Govern de Nicaragua manifestades per grups de defensa dels
drets humans que han condemnat la progressiva concentració
de poder que suposen el domini d'un partit únic i el
debilitament de les institucions; i amb les evidències que durant
el decenni anterior l'estat de Nicaragua va patir un
deteriorament de la democràcia i l'estat de dret, així com del
seu desenvolupament i la consolidació de la democràcia i l'estat
de dret. 

Considerant que la corrupció del sector públic, inclosa la
corrupció en què estan implicats familiars del Sr. Ortega,
continua sent un dels principals reptes i que el suborn de
funcionaris públics, els embargaments il·legals i les avaluacions
arbitràries per part de les autoritats duaneres i fiscals són
pràctiques molt habituals. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple del
Parlament de les Illes Balears:

1. Condemna la brutal repressió i la intimidació dels
manifestants i urgeix el cessament de les amenaces,
desaparicions, detencions arbitràries, tortures i assassinats
perpetrats per les autoritats nicaragüenques, les forces armades,
la policia i grups violents que donen suport al Govern de
Nicaragua, recordant a totes les forces públiques el seu deure
i obligació de protegir i defensar a la ciutadania.

2. Demana a les autoritats nicaragüenques que posin fi a tots
els actes de violència comesos contra les persones per exercir
el seu dret a la llibertat d'expressió i el dret de reunió; demana,
així mateix, als manifestants i a les organitzacions de la societat
civil que estan al capdavant de les protestes, que aquestes
continuïn sent pacífiques i s'abstinguin de recórrer a la
violència durant l'exercici dels seus drets.

3. Manifesta el seu condol i la seva solidaritat amb totes les
víctimes, persones assassinades, detingudes, amenaçades i/o
torturades i amb els seus familiars. 

4. Expressa la seva preocupació per les conclusions de
l'informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans, insta
la comunitat internacional que exerceixi un paper actiu a l'hora
d'obligar els responsables a retre comptes davant els tribunals
i sol·licita el compliment immediat de les recomanacions de
l’informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans. 
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5. Demana al Govern de Nicaragua que reconegui i reforci
l'autoritat d’una comissió per garantir la veritat, la justícia i la
reparació, així com per supervisar l'aplicació de les
recomanacions presentades per la Comissió Interamericana de
Drets Humans, i que fixi un calendari de les seves noves
visites; sol·licita la creació d'un registre públic de les
admissions als hospitals, tal com li ha sol·licitat la dita
comissió.

6. Sol·licita la presència al país d'una representació de
l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Drets Humans, preferiblement en una missió conjunta o
coordinada amb presència i actuació contínua de la Comissió
Interamericana de Drets Humans al país.

7. Exigeix a les autoritats nicaragüenques que autoritzin
immediatament una investigació internacional transparent
independent per tal d'enjudiciar els responsables de la repressió
i de les morts durant les protestes.

8. Lamenta la violació de la llibertat de premsa a Nicaragua,
tant abans com durant les protestes; considera que la
confiscació de mitjans de comunicació per les autoritats és
inacceptable i insta el Govern de Nicaragua que restableixi la
plena llibertat d'expressió al país i que posi fi a l'assetjament als
periodistes.

9. Insta les autoritats nicaragüenques que prestin a tots els
agents de la societat espai suficient per actuar lliurement, en
virtut del dret internacional i per poder establir les bases perquè
totes les parts enfrontades debatin sobre la situació a Nicaragua
i es defensin els drets humans al país.

10. Subratlla la necessitat d'unes institucions democràtiques
sòlides, de la llibertat de reunió i de pluralisme polític i
demana, en aquest sentit, que es dugui a terme una reforma
electoral amb vista a unes eleccions justes, transparents i
creïbles que respectin les normes internacionals com la manera
de resoldre la crisi política actual.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 6762/18.

 A la segona sessió extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears, de dia 27 de juny de 2018, decaigué la
pregunta esmentada, presentada pel diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
servei nocturn de tren els caps de setmana, per absència
d'aquest diputat.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

2953/18, de reforma de l'article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un
senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en
consideració, per 55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
la proposició de llei esmentada.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost,
pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària
dels centres, serveis i establiments sanitaris i el
funcionament del Registre de Centres, Serveis i
establiments Sanitaris de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en
consideració, per 54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
la proposició de llei esmentada.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

F)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

4406/18, de protecció de la mar Mediterrània sota
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en
consideració, per 55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
la proposició de llei esmentada.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

G)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en
consideració, per 54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
la proposició de llei esmentada.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per tal que
es pugui dur a terme la compareixença de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques sobre la gestió
realitzada en les darreres proves d'accés a diverses places
del cos d'auxiliars de la CAIB (RGE núm.7016/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 24 de juliol de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar sessió extraordinària de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, que serà convocada
oportunament, per tal de dur a terme la compareixença
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal que es pugui dur
a terme la compareixença del senador Sr. Francesc Antich
i Oliver en relació amb la defensa dels interessos de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en la tramitació
dels pressuposts generals de l'Estat (RGE núm.7127/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 24 de juliol de 2018, rebutja, per 6
vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions, la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

que serà convocada oportunament, per tal de dur a terme la
compareixença esmentada a l'enunciat.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària per tal

que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
pugui dur a terme la compareixença urgent de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques sobre la recent
modificació de la relació de llocs de feina i requisits per
accedir a la plaça d'interventor, que fou aprovada pel
Consell de Govern del passat 8 de juny i que afecta, de
manera directa, la mateixa consellera, la delegada del
Govern i altres alts càrrecs, i,. especialment, sobre com
afecta el compliment del codi ètic al qual es va
comprometre el Govern al principi de legislatura (RGE
núm.7436/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 24 de juliol de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar sessió extraordinària de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, que serà convocada
oportunament, per tal de dur a terme la compareixença
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada per quinze diputats dels Grups Parlamentaris
Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (RGE
núm. 7531/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 24 de juliol de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:

1. RGE núm. 7423/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aïllament energètic.
2. RGE núm. 7479/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sala d'hemodinàmica a Son Llàtzer.
3. RGE núm. 7523/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del
75% de descompte a les Illes Balears.
4. RGE núm. 7524/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
REB i sistema de finançament.
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5. RGE núm. 7525/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalitat a les
Illes Balears.
6. RGE núm. 7526/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnitzacions com a conseqüència de l'aplicació de la
Llei 4/2008.
7. RGE núm. 7527/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als agricultora
de les Illes Balears.
8. RGE núm. 7528/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
turismefòbia a les Illes Balears.
9. RGE núm. 7460/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament
d'habitatge social.
10. RGE núm. 7478/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a venda ambulant il·legal.
11. RGE núm. 7529/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del codi ètic per part del Govern.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària 

sol·licitada per dotze diputats dels Grups Parlamentaris
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i Mixt (RGE núm. 7536/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 24 de juliol de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:

1. RGE núm. 7522/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a informe
del CEIB relatiu a la proposta de model lingüístic.
2. RGE núm. 7535/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
necessitats dels pagesos.
3. RGE núm. 7532/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
orientació juridicopenitenciària.
4. RGE núm. 7533/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a etapa 0-3 anys.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació dels dies necessaris per tal que la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les
Illes Balears puguin dur a terme les compareixences de la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
sol·licitades amb els escrits RGE núm. 7000 i 7432/18).
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 24 de juliol de 2018, conformement amb
l'establert als articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i
45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l’acord
adoptat per les sessions de la Diputació Permanent del dia de
la data, acorda d'habilitar els dies necessaris, la data dels quals
es fixarà oportunament, perquè la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals pugui dur a terme la compareixences
esmentades.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 24 de juny de 2018 per tal de dur a

terme les sessions plenàries extraordinàries sol·licitades
mitjançant els escrits RGE núm.7531/18 i 7536/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 24 de juliol de 2018, conformement amb
l'establert als articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i
45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord
adoptat per les sessions de la Diputació Permanent del dia de
la data respecte de les sessions plenàries extraordinàries abans
esmentades, acorda d'habilitar dia 24 de juliol de 2018 per tal
que es pugui procedir a la celebració de les sessions de què es
tracta.

Palma, a 24 de juliol de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Atès que:

El Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca per resolució de la Presidència de dia 16 de gener
de 2018.

L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, portaveu del Grup 
Parlamentari de MÉS per Mallorca, sol·licità el nomenament
del Sr. Sebastià Lliteras i Literas com a  personal eventual
adscrit a l’esmenat grup parlamentari i amb unes retribucions
de 19.935,44 €, mitjançant escrit RGE núm. 508/2018, de dia
15 de gener.

L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licita el cessament del Sr.
Sebastià Lliteras i Lliteras, com a personal eventual del grup
parlamentari assenyalat, mitjançant l’escrit RGE núm.
7507/2018, de dia 13 de juliol.

La Mesa en sessió celebrada dia 18 de juliol de 2018, ha
acordat d’aprovar el cessament del Sr. Sebastià Lliteras i
Lliteras, com a personal eventual al servei del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 19 de juliol de 2018.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 19
de juliol de 2018.

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

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

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de

l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

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

A la seu del Parlament, 19 de juliol de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb e cessament del

Sr. Antoni Simó Tomàs i Cañellas com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Atès que:

El Sr. Antoni Simó Tomàs i Cañellas fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca per Resolució de la Presidència de dia 16 de
gener de 2018.

L’Hble. Sr. David Abril i Hervàs, portaveu del Grup 
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licità el nomenament del
Sr. Antoni Simó Tomàs i Cañellas com a  personal eventual
adscrit a l’esmenat grup parlamentari i amb unes retribucions
de 19.935,44 €, mitjançant escrit RGE núm. 508/2018 de dia
15 de gener.

L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa, portaveu del Grup 
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licita el cessament del Sr.
Antoni Simó Tomàs i Cañellas, com a personal eventual del
grup parlamentari assenyalat, mitjançant l’escrit RGE núm.
7507/2018, de dia 13 de juliol.

La Mesa, en sessió celebrada dia 18 de juliol de 2018, ha
acordat d’aprovar el cessament del Sr. Antoni Simó Tomàs i
Cañellas, com a personal eventual al servei del Grup 
Parlamentari MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 19 de juliol de 2018.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Antoni Simó Tomàs i Cañellas com a
personal eventual adscrit al Grup  Parlamentari MÉS per
Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 19
de juliol de 2018.
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2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

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

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

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

A la seu del Parlament, 19 de juliol de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació al nomenament de

la Sra. Maria Romero i Matas com a personal eventual
adscrita al Grup  Parlamentari MÉS per Mallorca.

Atès que:

1. L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licita el nomenament de
la Sra. Maria Romero i Matas com a personal eventual adscrita
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, amb unes retribucions
de 39.870,88 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant escrits amb RGE núm. 7508/2018, de 13 de juliol,
i RGE núm. 7530/2018, de dia 16 de 2018, i RGE núm.
7540/2018 que complementen l’anterior.

2. L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa declara que la Sra. Maria
Romero i Matas realitzarà funcions de personal eventual i la
seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i
feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 7530/2018, de
16 de juliol, i RGE núm. 7540/2018, de 17 de juliol.

3. L’Hble. Sr. Josep Ferrà i Terrasa declara, mitjançant
l’esmentat escrit, que el temps de dedicació de la Sra. Maria

Romero i Matas serà a temps complet tot d’acord amb la
normativa de la Seguretat Social que regula la matèria.

4. La Mesa, en sessió celebrada dia 18 de juliol de 2018, ha
acordat d’aprovar el nomenament de la Sra. Maria Romero i
Matas 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 2018.

5. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Maria Romero i Matas com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 20
de juliol de 2018 i amb unes retribucions corresponents a
39.870,88 € anuals.

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

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

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

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

A la seu del Parlament, 19 de juliol de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó.
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