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Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
 

Ordre de Publicació

A)
Vint-i-setena 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 i la Junta de Portaveus de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2022 (en la qual
es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Vint-i-setena 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-setena pròrroga,
produeix efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 1 de desembre de 2022.

Palma, a 16 de novembre de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació del punt 4 i de l'annex I de la Resolució de

retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l'any 2021, aprovada per acord de la Mesa de dia 28
d'abril de 2021.

La Mesa del Parlament, reunida el 16 de febrer de 2022,
d’acord amb el previst als articles 12 a 14, ambdós inclosos, de
la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022,
acordà el següent: 

"Primer. Incrementar en un 2%, amb efectes del dia 1 de
gener de 2022, les retribucions bàsiques i complementàries
del personal al servei de l’Administració parlamentària, al
qual sigui aplicable l’article 76 del Text refós de la l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, tot d’acord amb l’establert a la
Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2022.

Segon. Modificar el punt 4 Retribucions i indemnitzacions
dels funcionaris i del personal laboral, i l’Annex I, del text
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per a l’any 2021, aprovat per
resolució de la Mesa de dia 28 d’abril de 2021, per tal de
recollir l’acord anterior, i que queden redactats tal com
s’adjunten a aquesta proposta.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears."

Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei 5/2021,
estableix: 

"1. Amb caràcter general, les normes dels articles 12 a 15
i 18 a 20 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades,
totalment o parcialment, i en els diversos vessants
qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que
amb caràcter bàsic aprovi l’Estat, per mitjà de la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022, o la norma
de rang legal corresponent, o les seves modificacions al
llarg de l’any 2022.

2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del
Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del
Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears i de la Universitat de
les Illes Balears, fer totes les actuacions que calguin per
complir els mandats legals corresponents."

El dia 19 d’octubre de 2022 es publicà (BOE núm. 251) el
Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven
mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i
de contribució a la reducció del consum de gas natural en
aplicació del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", així
com mesures en matèria de retribucions del personal al servei
del sector públic i de protecció de les persones treballadores
agràries eventuals afectades per la sequera. Al seu article 23


