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1. PLE DEL PARLAMENT

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2231/19, relativa a acord per promoure
la llei de la reserva de la biosfera de Menorca, amb l'esmena
RGE núm. 2372/19, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

10727

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1874/19,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
col·laboració públicoprivada de la sanitat pública de les Illes
Balears.
Actuà com a interpelAlant la diputada Marta Maicas i Ortiz
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord per
promoure, a la major brevetat possible, i amb els informes
previs que resultin necessaris, la redacció d'una llei de la
Reserva de la Biosfera de Menorca, en la qual es garanteixi la
dotació de recursos econòmics suficients per a l'execució
d'inversions públiques i incentius a l'activitat privada, amb la
finalitat de complir els objectius de la declaració de Menorca
Reserva de la Biosfera.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement institucional als més de 25 anys de tasca duta a
terme per Menorca com a Reserva de Biosfera; un
reconeixement que va especialment dirigit a la societat
menorquina que, amb encert i esforç al llarg de moltes
generacions, ha sabut definir un model propi de
desenvolupament on l’equilibri entre les activitats
econòmiques, la cohesió social i la preservació dels espais
naturals, l’han feta mereixedora de la declaració de Reserva de
Biosfera.
A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de març de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1537/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la lluita contra la processionària del pi.
Actuà com a interpelAlant la diputada Margaret Mercadal i
Camps i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el

Palma, 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de març de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2210/19, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius
de mobilitat, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
B) RGE núm. 2213/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a legalitat en el sector del
comerç, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.
C) RGE núm. 2206/19, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a piscina de
dilatació per a parts naturals a l'Hospital Mateu Orfila de
Menorca, que contestà la consellera de Salut.
D) RGE núm. 2219/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fàrmac Orkambi, que
contestà la consellera de Salut.
E) RGE núm. 2280/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a competitivitat turística a
les Illes Balears, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
F) RGE núm. 2217/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
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a Ses Fontanelles, que contestà el conseller de Treball, Comerç
i Indústria.
G) RGE núm. 2281/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a CEIP
Sant Carles, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
H) RGE núm. 2212/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
I) RGE núm. 2214/19, de la diputada Margarita prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la
propietat privada, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
J) RGE núm. 2216/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a resposta de la
política educativa del Govern a les expectatives generades, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
K) RGE núm. 2220/19, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acusacions
d'odi de la ultradreta, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
L) RGE núm. 2218/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a transferència de la gestió dels ports de Maó, la Savina,
Eivissa i Alcúdia, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
M) RGE núm. 2208/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció
de Ses Fontanelles, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
N) RGE núm. 2215/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a adequació de les
infraestructures a la propera temporada turística, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
O) RGE núm. 2316/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'atenció a les
drogodependències a l'illa de Formentera, que contestà la
consellera de Salut.
P) RGE núm. 2330/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
objectius en matèria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que
contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Q) RGE núm. 2319/19, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a deduccions fiscals 0-3 anys, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
R) RGE núm. 2322/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a grans
hotelers, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
S) RGE núm. 2323/19, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
T) RGE núm. 2327/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
objectius de salut de l'àrea d'Eivissa i Formentera, que contestà
la consellera de Salut.
U) RGE núm. 2328/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels objectius en matèria educativa, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
V) RGE núm. 2329/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de turisme, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
W) RGE núm. 2331/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels objectius quant al repartiment de la riquesa, que contestà
el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
X) RGE núm. 2326/19, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
radiotelevisió pública durant aquesta legislatura, que contestà
la consellera de Cultura, Participació i Esports.
Y) RGE núm. 2286/19, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de
la legislatura, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Z) RGE núm. 2321/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a polítiques turístiques, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
AA) RGE núm. 2317/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a balanç de
l'acció del Govern a Menorca durant els anys de la legislatura
dels Acords pel Canvi i dels Acords per Menorca, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AB) RGE núm. 2320/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a projectes inacabats aquesta legislatura, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AC) RGE núm. 2332/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
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interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

casos, el primer en freqüència per sobre de mama, pròstata o
pulmó.

Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Els principals factors de risc per al seu desenvolupament
són l'edat -major risc a partir dels 50 anys-, una alimentació
molt abundant en carns vermelles i processades i pobra en fibra
i els antecedents familiars, especialment si s'ha diagnosticat en
familiars joves en primer grau. En aquest context cal destacar
la síndrome de Lynch i la poliposi adenomatosa familiar.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

La bona notícia és que el 90% dels càncers colorectals són
curables si es diagnostiquen a temps.

Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2209/19.

El factor més important per a la supervivència és
diagnosticar el càncer en un moment molt inicial del seu
desenvolupament, per la qual cosa els programes de detecció
precoç són essencials per detectar i tractar les lesions
premalignes abans que es desenvolupi el càncer o, si s'ha
desenvolupat, diagnosticar-lo molt al principi del seu
desenvolupament.

A)

En el Ple del Parlament de les ILles Balears, en sessió de
dia 19 de març de 2019, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte del Centre
Integral d'FP d'Hostaleria i Turisme a Ciutadella, a causa de
l'absència de la diputada esmentada.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional en commemoració del Dia
Mundial contra el càncer colorectal.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional en commemoració del Dia
Mundial contra el càncer colorectal
Dia 31 de març se celebra el Dia mundial contra el càncer
colorectal amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar la població
sobre la realitat d'aquesta malaltia i les necessitats dels pacients
i sobre la importància de la prevenció primària (adopció
d'hàbits de vida saludables) i secundària (cribratge) per al
control d'aquest tumor.
El càncer colorectal causa cada any la defunció de més de
15.000 persones a Espanya: és la segona causa de defunció per
càncer, tan sols per darrere del de pulmó, que provoca més de
22.000 defuncions.
El càncer colorectal és el que amb més freqüència es
diagnostica en la població espanyola. Representa el 15% del
total, 34.331 casos detectats el 2017. Si diferenciam per sexe,
tant en homes com en dones constitueix el segon càncer més
freqüent, per darrere del de pròstata i del de mama,
respectivament. A Balears, el 2018, es van diagnosticar 761

A la fi de 2012 l'Associació Espanyola contra el Càncer i
altres institucions i societats científiques van posar en marxa
amb èxit una sèrie d'iniciatives encaminades a aconseguir que
el Ministeri de Sanitat contemplés els Programes de cribratge
de còlon en la Cartera de Serveis Comuns del Sistema Nacional
de Salut.
Avui dia, gràcies als programes de cribratge colorectal, que
detecten de forma molt sensible sang oculta d'origen colorectal
a la femta, i amb una posterior colonoscòpia, si la sang oculta
és positiva (més o menys un 10% de casos), és possible
anticipar el diagnòstic d'un càncer invasiu. Això no només
eleva les possibilitats de curació fins a un 90% sinó que permet
que el tractament sigui molt senzill.
És fonamental que el cribratge de càncer colorectal cobreixi
una majoria de la població de risc i que aquesta estigui
informada de la importància de participar en el programa.
A Balears el Programa de Detecció de Càncer de Còlon i
Recte es va posar en marxa el gener de 2015, des de la Direcció
General de Salut Pública i el Servei de Salut de les Illes
Balears. Avui, el sector sanitari de Tramuntana amb l'Hospital
Comarcal d'Inca, i el sector sanitari d'Eivissa i Formentera amb
l'Hospital de Can Misses, conjuntament amb Atenció Primària
de cada àrea, tenen implantat el programa de cribratge precoç
al cent per cent i es du a terme amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i
l'Associació Espanyola contra el Càncer. Des de gener del
2019, el programa s’estén ja a l’Hospital de Manacor i a la seva
àrea i a l’Hospital Mateu Orfila i a l’àrea de Menorca.
La realització de les colonoscòpies, que en el cas dels
programes de cribratge són d'alt nivell i exigència, requereixen
de digestòlegs qualificats.
La complexitat tècnica del Programa de Detecció Precoç de
Càncer de còlon i recte dificulta la seva extensió. Aquest fet
condiciona una cobertura progressiva a la població de risc, que
va augmentant amb l’etapa iniciada el gener de 2019.
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Ordre de Publicació

Per tots aquests motius el Parlament de les Illes Balears
declara:
D)
1. El seu reconeixement a la important labor realitzada pels
diferents nivells sanitaris implicats en el Programa de Detecció
de Càncer de Còlon: Oficina Tècnica del programa, Oficines de
Farmàcia col·laboradores, Atenció Primària i Hospitals,
especialment els Serveis d'Anàlisis Clíniques, Digestiu i
Anatomia Patològica dels Hospitals Comarcal d'Inca i Can
Misses d'Eivissa, l’Hospital Mateu Orfila, l’Hospital de
Manacor i l'Associació Espanyola contra el Càncer.

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació
amb la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat
de la ciutat d'Eivissa (RGE núm. 14764/18).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, després del debat corresponent, rebutjà,
per 3 vots a favor, 47 en contra i 3 abstencions, la sol·licitud
esmentada a l'enunciat, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

2. La importància per part de les administracions públiques
competents d'informar i sensibilitzar la població de 50 i 69 anys
sobre aquesta malaltia i fomentar la participació de la població
diana en el programa de cribratge del càncer de còlon, al
mateix temps que es crea la infraestructura assistencial
necessària per a la implantació del Programa de Detecció de
Càncer de Còlon per a tota la població en risc de la nostra
comunitat.

Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

3. El seu reconeixement al treball realitzat per part dels
departaments d’Oncogenètica (Càncer Familiar) de l'Hospital
Universitari de Son Espases i del departament de digestiu de
l'Hospital de Son Llàtzer, pel tractament, estudi i anàlisi a
famílies afectades per càncer colorectal hereditari, com puguin
ser famílies afectades per la síndrome de Lynch i Poliposi
Adenomatosa Familiar (PAF).
4. La necessitat de continuar treballant en la potenciació de la
Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica, per integrar
les diferents unitats de càncer genètic dels hospitals i afavorir
una centralització de determinades proves analítiques, per
poder afrontar les diferents etapes del procés del consell
genètic amb un abordatge multidisciplinari de la prevenció i el
tractament dels síndromes de càncer colorectal de tipus
hereditari.
5. La importància de potenciar les activitats de prevenció
primària amb l’adopció d’hàbits saludables i intensificar i
desenvolupar completament a les Illes Balears el Programa de
Detecció Precoç de Càncer de còlon i recte.

Ordre de Publicació
C)
Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les
Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la Sra. María
Asunción Pons i Fullana.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, aprovà per assentiment l'informe esmentat.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de març de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 676/19,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc
de contractació centralitzada, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears:
1. Insta la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
a revisar tots els plecs de contractació impulsats per la Central
de Contractació per identificar la presència d’eventuals criteris
discriminatoris per a les empreses de Menorca, Eivissa i
Formentera en la participació dels processos d’adjudicació de
contractes, similars al detectat en l’Acord marc d’homologació
del subministrament de material d’oficina.
2. Insta la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
a modificar els plecs de clàusules administratives del futur
Acord marc d’homologació del subministrament de material
d’oficina per a l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i els ens del sector públic autonòmic,
concretament la configuració del criteri de reducció del termini
de lliurament dels productes, de manera que es garanteixi la
igualtat d’oportunitats per a totes les empreses de les Illes
Balears.
3. Insta la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
a dur a terme, conjuntament amb les entitats empresarials de
cada illa, jornades informatives sobre el funcionament de les
licitacions de la Central de Contractació.
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4. Insta la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
a publicar en tot cas al BOIB els anuncis de les licitacions que
convoqui, sens perjudici de publicar-lo als diaris oficials que
correspongui.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de març de 2019, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 2093/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a realitzar un estudi per fixar numerus clausus de
turistes que poden visitar les Illes Balears en funció de la seva
capacitat de càrrega, amb el resultat següent: vots emesos 10,
vots a favor 1, vots en contra 9 i abstencions 0.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de març de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2090/19,
relativa a esteses elèctriques, i quedà aprovada la següent:

Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
B)
B)
1. El Parlament de les Illes Balears crearà una comissió
d’estudi per explorar de quines eines es pot dotar la CAIB per
garantir que la planificació de les esteses elèctriques, a l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sigui el més
respectuosa possible amb l’entorn. Aquesta comissió estarà
formada per experts i membres dels grups parlamentaris,
segons s’estableix al Reglament del Parlament de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica
Española i el Govern d’Espanya que en la planificació de les
esteses elèctriques es prioritzi la repotenciació o la construcció
de les noves línies aprofitant els traçats existents quan sigui
tècnicament viable, com en el cas de la línia Es
Bessons-Portocolom, i, quan no sigui possible per la
no-existència d’un traçat existent, se cerquin les alternatives
que tinguin el menor impacte possible amb el paisatge i
l’entorn.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a determinar els criteris i requisits
essencials de la futura planificació de les esteses elèctriques,
incloent-hi els possibles creixements de la demanda zonal o de
zones prioritàries del desenvolupament d’energies renovables.

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13693/18, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recuperació
de l'Observatori Social de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 10, vots a favor 2, vots en contra 8 i
abstencions 0.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1980/19, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a model social basat en la
igualtat, amb el resultat següent: vots emesos 10, vots a favor
2, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 12805/17 a 12906/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a diversos centres
educatius de les Illes Balears.
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La resposta es troba adjunta al document de resposta a les
preguntes RGE núm. 11010/17 a 11028/17 i 11029/17 a
11067/17.

l'interventor o la interventora. Quan per raons de la temàtica
a tractar es cregui necessari comptar amb l’ajuda de
persones amb coneixements especialitzats en la matèria, les
parts hi podran assistir acompanyades d’un assessor.
D'entre els representants de la Junta de Personal, almenys
un serà elegit d'entre els membres que formen part de la
llista minoritària; si es donava el cas que a la Junta de
Personal hi havia representants de tres o més organitzacions
sindicals o agrupacions, els tres representants de personal
seran elegits un per cadascuna de les tres llistes més
votades."

Palma, 28 de setembre de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Correcció del BOPIB núm. 113, de 13 d'octubre de
2017, per la qual queda sense efecte la Correcció d'errates
del BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014, respecte de
la Relació de llocs de feina del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2019, resta
informada de la correcció del BOPIB esmentat, en el sentit que
a la Correcció d'errates del BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre
de 2014, allà on diu que el grup corresponent a la plaça de cap
de negociat de Publicacions és A2/C1, ha de dir que és C1, tal
com figurava a la Relació de llocs de feina del Parlament de
les Illes Balears publicada en el BOPIB núm. 168, ja esmentat.
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Nova redacció de l'apartat 12 del model de
desenvolupament de la carrera professional del personal
funcionari de carrera i laboral fix al servei del Parlament
de les Illes Balears.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2019, acorda
d'aprovar l'acord de nova redacció de l'apartat 12 del model
esmentat, publicat al BOPIB núm. 14, de dia 9 d'octubre de
2015:
"12. Comissió paritària de seguiment
De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària, les
funcions de la qual seran les d’establir uns criteris
homogenis en el funcionament dels comitès de valoració i
el seguiment d’aquest acord.
Així, aquesta comissió estarà integrada per tres
representants de la Junta de Personal i tres representats de
l’administració: l'oficial o l'oficiala major o lletrat en qui
delegui, el cap de Recursos Humans o equivalent i

Ordre de Publicació
C)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la Diputació Permanent de la cambra, en sessió de
dia 15 d'abril de 2019, es procedeix a la publicació de les
declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin
o puguin proporcionar ingressos econòmics, que es poden
consultar a través dels enllaços següents, en relació amb la
pèrdua de la condició de diputat i/o diputada de la IX
legislatura:
Gabriel Barceló i Milta
María Tania Marí i Marí
Antònia Perelló i Jorquera
Antoni Reus i Darder
Santiago Tadeo i Florit
Palma, a 15 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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