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sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la inclusió
de l'adopció d'acord sobre aquest assumpte a l'ordre del dia
d'una sessió plenària abans que finalitzi el present període de
sessions:
• Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d’arxius i gestió

documental de les Illes Balears.
• Proposició de llei RGE núm. 4156/22, presentada pel

Consell Insular de Menorca, de Reserva de Biosfera.
• Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de

joventut de les Illes Balears.
• Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la

tecnologia i la innovació.
• Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup

Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans.

• Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per
a infants i joves de les Illes Balears.

• Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de
procediment de les activitats subjectes a autorització
ambiental integrada.

• Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Vint-i-unena pròrroga de la Declaració de l’existència

de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article
122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que
suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 1 de juny de 2022 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-unena pròrroga de la Declaració de l’existència de
les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que poden impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament, com la restricció de la mobilitat en
determinats casos i circumstàncies derivades de la COVID-19,
i, en conseqüència, que en són d’aplicació les mesures
excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la vint-i-unena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 16 de juny de 2022.

Palma, a 1 de juny de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Josep David Gilabert i Lahosa com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 

Atès que:

El Sr. Josep David Gilabert i Lahosa amb DNI
núm.****1886F, fou nomenat com a personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per
Resolució de la Presidència de dia 11 de juliol de 2019.

El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, ha presentat una sol·licitud de
cessament del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa, com a
personal eventual del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4829/2022 de 30 de maig de
2022 

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

Resolució

1.El cessament del Sr. Josep David Gilabert i Lahosa, amb DNI
núm. .****1886F com a personal eventual adscrit al grup
parlamentari Més per Mallorca, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 de maig de 2022.

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


