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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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 13 de juny 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:
Elena Baquero i González
Enrique Casanova i Peiró
Juli Dalmau i De Mata
Jaume Garau i Salas
Álvaro Gijón i Carrasco
Sílvia Limones i Costa
Conxa Obrador i Guzmán
Margarita Prohens i Rigo

2. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 5
de desembre de 2018 (BOPIB núm. 169, de 7 de desembre),
acordà d’aprovar la primera convocatòria ordinària per accedir
als diferents nivells que integren la carrera professional
horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix del
Parlament de les Illes Balears. També adoptà l’Acord pel qual
es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del
personal funcionari i laboral fix de la cambra (BOPIB núm.
169, de 7 de desembre).
3. El 5 de desembre de 2018 la Mesa de la cambra adoptà
l’Acord d’aprovar la llista definitiva de persones admeses a la
convocatòria i de les excloses d’aquesta.
4. Amb data de 3 de juny de 2019, els comitès de valoració,
una vegada valorats els mèrits aportats i al·legats, van publicar,
mitjançant una diligència exposada als taulers d’anuncis de la
Institució parlamentària i al Portal de l’Empleat, la proposta
final de persones que assoleixen un nou nivell de carrera
professional.
5. Els comitès de valoració han elevat la proposta definitiva a
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb allò
que estableix la base 6.5.
Fonaments de dret
1. L’article 17 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (TREBEP).

Palma, a 13 de juny de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. La base 6.5 de la Resolució de la convocatòria disposa que
el comitè de valoració, una vegada valorats els mèrits aportats,
ha d’elevar una proposta a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en la qual s’especificarà el personal que accedeix a un
nou nivell de carrera professional, així com el que no ho fa.

Ordre de Publicació
B)
Resolució del president del Parlament de les Illes
Balears per la qual s'aproven les llistes definitives de les
persones que assoleixen un nou nivell de carrera
professional així com de les que no l'assoleixen.

3. La Mesa del Parlament adopta l’Acord en el qual consta de
manera individualitzada l’assoliment o no del nivell de carrera
corresponent.
Per tots aquests motius, dict la següent
Resolució

Antecedents
1. El Parlament de les Illes Balears preveu la regulació de la
carrera professional en els acords següents: l’Acord de la Mesa
Negociadora Institució-Personal de l’any 2010 al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 128/2, de dia
21 de maig, estableix el model de carrera professional i els
criteris normatius dels sistemes d’avaluació del personal de
l’Administració parlamentària, tant en el seu vessant econòmic
com tècnic. Aquest Acord assenyala que el model de carrera
professional haurà de ser semblant al que s’apliqui als
funcionaris de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. L’Acord de la Mesa de 7 d’octubre de 2015, pel
qual s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la
Institució i el Personal sobre el desenvolupament de la carrera
professional del personal de la cambra, i l’Acord de la Mesa de
2 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per
reactivar la carrera professional del personal funcionari i el
personal laboral fix de la cambra i es remodula l’Acord de la
Mesa de 7 d’octubre de 2015.

1. Aprovar les llistes definitives de les persones que assoleixen
un nou nivell de carrera professional (annex), d’acord amb allò
que estableix la convocatòria per accedir o progressar en el
model de carrera professional, amb efectes econòmics i
administratius de dia 7 de desembre de 2018.
2. Publicar aquesta Resolució i l’annex en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un 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
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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, mentre no hi hagi una
resolució expressa.
També es pot interposar directament un 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.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
A la seu del Parlament, 13 de juny de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

10757

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament
del Sr. Sergio Campoy i González com a personal eventual
adscrit al servei del senador designat pel Parlament de les
Illes Balears.
Atès que:
•

•

•

El Sr. Sergio Campoy i González amb DNI núm. ******03
fou nomenat com a personal eventual adscrit al servei del
senador designat pel Parlament de les Illes Balears Sr.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, per resolució de la
Presidència de 23 de febrer de 2019.
El Sr. Sergio Campoy i González ha presentat una
sol·licitud de cessament per renúncia al càrrec que ocupava
mitjançant escrit RGE núm. 2874/2019, de 10 de juny.
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

Annex
Llista definitiva de les persones que assoleixen un nou
nivell de carrera
Nom

DNI

Grup
Subgrup

Cos

Nivell
assolit

Aina Pilar Albertí i Cabot

******59

A2

TGM

III

Albert N. Barceló i Crespí

******50

C1

AD

III

Jesús Cardona i Martín

******52

C2

UI

IV

Jaume Cerdà i Bibiloni

******03

A2

TGM

III

Eva Janakieff i de Pablos

******12

A2

FTI

III

Jeroni Martí i González

******57

A2

TGM

I

Margalida Morey i Llaneras

******57

C2

UI

III

Esperança Munar i Pascual

******70

A1

LL

IV

Mònica Pastor i Portero

******10

C2

UI

IV

Albert Soriano i Rosselló

******84

C1

AD

III

Així mateix, i segons l'acord de la Mesa del Parlament de
les Illes Balears pel qual es modifiquen els acords relatius a la
carrera professional del personal funcionari i laboral fix de la
cambra, de dia 19 de novembre de 2018, s'acorda d'incloure les
persones següents en el procés extraordinari d'implantació
inicial de nivell de carrera professional corresponent al
personal funcionari del Parlament de les Illes Balears, amb
indicació del nivell d'enquadrament i els dies sobrers calculats
a 31 de desembre de 2015.
Nom

DNI

Grup
Subgrup

Cos

Dies
sobrers

Bernat Serra i Jaume

******87

C2

UI

0

Joana M Tomàs i Cardona

******28

C2

UI

535

1. El cessament del Sr. Sergio Campoy i González amb DNI
núm. ******03, com a personal eventual adscrit al servei del
senador designat pel Parlament de les Illes Balears, Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 10 de juny de 2019, amb motiu de la
renúncia del primer al càrrec que ocupava com a personal
eventual.
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
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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, 10 de juny de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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