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Grup Parlamentari Mixt; relatives  a nou cas de violació d'una
menor tutelada, a seguretat ciutadana a Balears, a polítiques
actives d'ocupació per afavorir la reconversió dels llocs de
treball afectats per la transició energètica, a adjudicació de les
farmàcies el procediment de les quals es va iniciar l'any 2015,
a saturació i descontentament de la sanitat pública a les Illes
Balears, a l'accés a l'habitatge com a principal problema a les
Illes Balears, a situació de precarietat laboral dels treballadors
per a l'EPRTVIB, a resultats de la política d'habitatge del
Govern, a pla de xoc del Govern central per combatre la
inflació i a polítiques actives d'ocupació per afavorir la
reconversió dels llocs de treball afectats per la transició
energètica; no incloses a l'ordre del dia de cap sessió plenària,
queden decaigudes. 

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2021 de diversos diputats i diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 7 de setembre de 2022, es
procedeix a la publicació de les declaracions tributàries
relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a
l'impost sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2021 dels
diputats i les diputades que es relacionen a continuació:

Francesca Lluch Armengol i Socías
Helena Benlloch i Bottini
Carles Bona i Casas
José Javier Bonet i Díaz
Damià Borràs i Barber
Isabel María Borràs i Rosselló
María Salomé Cabrera i Roselló
Jorge Campos i Asensi
Sílvia Cano i Juan
María Pilar Carbonero i Sánchez
Enric Casanova i Peiró
Antonio Costa i Costa
Pilar Costa i Serra
Juli Dalmau i de Mata
Margarita Durán i Cladera
Ares Fernández i Lombardo
Irantzu Fernández i Prieto
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Beatriu Gamundí i Molina
Patricia Guasp i Barrero
Mariano Juan i Guasch
Juan Manuel Lafuente i Mir

Jordi Marí i Tur
Joan Mascaró i Bosch
Josep Melià i Ques
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
María Asunción Pons i Fullana
Catalina Pons i Salom
Idoia Ribas i Marino
Sergio Rodríguez i Farré
Maria Pilar Sansó i Fuster
Irene Triay i Fedelich
María Antònia Truyols i Martí

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Comptes anuals dels Grups Parlamentaris Socialista,

Popular, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (Gent per
Formentera-Partit Socialista de Formentera-Esquerra
Unida de Formentera), El Pi-Proposta per les Illes Balears,
VOX-Actua Baleares, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos
i Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 3 i 30 de març, 8 i 22 de juny, 20 i 27 de juliol i 3 d'agost
de 2022, es va donar per assabentada dels escrits RGE núm.
2207, 2765, 2844, 4832, 5224, 5706, 5862, 6749 i 6750/22,
presentats pels grups parlamentaris esmentats a l'enunciat,
respectivament, en relació amb els comptes anuals dels grups
parlamentaris corresponents a l'any 2020 i, de conformitat amb
l'article 29.2 del Reglament de la cambra i amb l'Acord sobre
la presentació davant la Mesa de la comptabilitat dels grups
parlamentaris, n'ordena la publicació al BOPIB i a la pàgina
web del Parlament.

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari Unidas Podemos
Grup Parlamentari Ciudadanos
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca)
Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB-EUIB)

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Vint-i-dosena 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 7 de setembre de 2022 (en la qual
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es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-dosena 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 en relació amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19,  que encara no es considera
radicada, 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, 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-dosena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 22 de setembre de 2022.

Palma, a 7 de setembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet



BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


