BOPIB núm. 23 - 4 de desembre de 2015
Onzè. Un pic acabades les votacions, la Presidència en
proclamarà els resultats. Si s’escau, la Presidència del
Parlament ordenarà la publicació del nomenament del Director
de la Directora general i de la resta de membres del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears. La promesa o el jurament del
Director o la Directora General i de la resta de membres del
Consell de Direcció es realitzarà davant la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Resolució de la Presidència reguladora del procediment de
votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament de
les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la següent:
Resolució de la Presidència reguladora del procediment
de votació telemàtica a les sessions plenàries del
Parlament de les Illes Balears
Els apartats 2 i 3 de l’article 85 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, introduïts a la reforma aprovada
en el Ple de dia 15 de març de 2011, disposen el següent:
“3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de
Portaveus, podrà habilitar sistemes de videoconferència o
altres sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment de
les sessions i dels debats del Ple de la cambra, així com
l’exercici del seu vot al Ple a aquells diputats i diputades
que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís
parental o en procés d’una llarga malaltia, no puguin assistir
a les sessions.
4. Els sistemes habilitats als efectes del punt anterior hauran
de garantir en qualsevol cas la seguretat de les
transmissions i la seva inviolabilitat.”
Atès que no existeix cap norma reglamentària que
desenvolupi el procediment de votació telemàtica a les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears, aquesta
Presidència, en virtut del que estableix l’article 33.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, havent obtingut
el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus en
sengles sessions de dia 2 de desembre de 2015, dicta la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Sol Alicitud d’autorització per a l’emissió del vot
telemàtic.
El diputat o la diputada que prevegi la seva absència en una
o diverses sessions plenàries i, a l’empara d’allò disposat a
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l’article 85.3 del Reglament de la cambra, desitgi esser
autoritzat o autoritzada per participar en les votacions, haurà de
presentar davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears la
corresponent solAlicitud de vot telemàtic, a la qual haurà
d’exposar i justificar les raons que li impedeixen l’exercici
presencial de la funció parlamentària.
A la solAlicitud s’adjuntarà la documentació acreditativa o
justificativa del supòsit d’entre els prevists reglamentàriament
que la fonamenti. La solAlicitud haurà de contenir
obligatòriament el compromís d’utilitzar, per emetre el vot
telemàtic, l’adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a cada diputat i
diputada.
Així mateix, el diputat o la diputada solAlicitant indicarà, si
és possible, la duració prevista de la situació que permet
l’autorització del vot telemàtic.
Segon. Termini per a la presentació de la solAlicitud
d’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.
La solAlicitud d’autorització haurà de presentar-se amb
l’antelació suficient per tal que pugui esser examinada per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears en la seva reunió de la
setmana anterior a la celebració de la sessió plenària per a la
qual es demani l’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.
Excepcionalment, es podran presentar solAlicituds
d’autorització un pic celebrada l’esmentada reunió de la Mesa,
però en cap cas no més tard del divendres d’aqueixa setmana,
sempre que concorrin circumstàncies que hagin dificultat
seriosament o impedit la presentació de la solAlicitud dins el
termini a què es refereix el paràgraf anterior. Aquestes
circumstàncies hauran de justificar-se.
Tercer. Autorització.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears autoritzarà
l’exercici del vot mitjançant el procediment telemàtic si la
solAlicitud s’ajusta als requisits prevists en aquesta resolució i
considera que es troba prou acreditada la concurrència d’alguns
dels supòsits que conformement amb el Reglament de la
cambra en permeten la utilització.
L’acord de la M esa del Parlament de les Illes Balears que
denegui l’autorització solAlicitada haurà d’estar degudament
motivat. Quan l’acord de la Mesa autoritzi la votació no
presencial o telemàtica, haurà de pronunciar-se sobre els
extrems següents:
- Autorització de l’emissió del vot.
- Determinació de la sessió o de les sessions plenàries
compreses dins el període solAlicitat per a les quals
s’autoritza l’emissió del vot telemàtic.
- Fixació dels punts concrets de l’ordre del dia de la
sessió plenària per als quals es concedeix l’esmentada
autorització.
- Fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot a cada sessió plenària autoritzada. En
qualsevol cas, el vot telemàtic s’haurà d’haver emès abans
de l’inici de la sessió plenària per a la qual s’hagi autoritzat.
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La Mesa podrà delegar en la Presidència del Parlament de
les Illes Balears l’autorització d’aquelles solAlicituds
presentades, excepcionalment, fora del termini ordinari pels
diputats o les diputades, a què es refereix el darrer paràgraf de
l’apartat segon d’aquesta Resolució.
En el cas que l’absència del diputat o la diputada es
perllongui més d’una setmana, la Mesa del Parlament de les
Illes Balears podrà delegar en la Presidència la determinació
dels punts de cada ordre del dia del Ple que cada setmana
puguin esser votats d’acord amb aquest procediment, com
també la fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot telemàtic.
L’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears o, si
escau, l’acord adoptat per la Presidència, serà comunicat al
diputat o la diputada solAlicitant de l’autorització a l’adreça de
correu electrònic que hagi consignat a la seva solAlicitud, és a
dir, aquella adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a l’esmentat
diputat o diputada.
Quart. Assumptes que poden esser votats per procediment
telemàtic.
El procediment de votació telemàtica només podrà
utilitzar-se en els assumptes següents:
- Assumptes que permetin avançar l’emissió del vot atès
que no són susceptibles de modificació al si del Plenari.
- Assumptes que no es puguin votar separadament en
diversos apartats, articles o esmenes.
Quint. Tipus de votacions que poden esser realitzades
mitjançant procediment telemàtic.
El procediment telemàtic de votació en les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears es podrà aplicar a
les votacions ordinàries, pública per crida i secreta. En el cas
de les votacions secretes, per tal de garantir-ne el caràcter de
secretes, correspondrà a la Presidència introduir la papereta
rebuda telemàticament dins l’urna, juntament amb la resta de
paperetes ja dipositades provinents del vot presencial.
Sext. Procediment d’emissió del vot telemàtic.
1. Per exercir el vot no presencial, el diputat o la diputada
autoritzat o autoritzada d’emetre’l, haurà d’enviar des de
l’adreça de correu electrònic consignada a la seva solAlicitud
d’autorització, el formulari de votació degudament
complimentat que li haurà estat prèviament tramès per
l’Oficialia Major de la cambra, a aqueixa mateixa adreça de
correu electrònic.
El diputat o la diputada haurà de signar digitalment el
formulari de votació indicat mitjançant el certificat personal de
l’autoritat certificadora pròpia del Parlament o, en el seu
defecte, mitjançant el DNI electrònic. Així mateix, haurà de
signar mitjançant el certificat personal emès per l’autoritat
certificadora pròpia del Parlament, la tramesa per correu
electrònic del formulari de votació.

2. Un cop exercit el vot mitjançant el procediment telemàtic, la
Presidència o òrgan en qui delegui, confirmarà telefònicament
amb el diputat autoritzat o la diputada autoritzada l’emissió
efectiva del vot i el sentit d’aquest. Un cop verificats aquests
extrems, el vot telemàtic emès es traslladarà a la Presidència
abans del començament de la sessió plenària en la qual el vot
hagi de produir el seus efectes.
3. Fins el moment en què es produeixi en el Ple del Parlament
de les Illes Balears la votació presencial de l’assumpte de
l’ordre del dia pel qual s’hagi autoritzat l’emissió del vot
telemàtic, tant la Presidència del Parlament de les Illes Balears,
com qualsevol altre diputat o diputada, o funcionari o
funcionària de la cambra que, en l’exercici de les seves
funcions, hagués tengut coneixement del sentit del vot així
emès, restaran obligats o obligades a guardar absoluta reserva
sobre el dit sentit del vot.
Sèptim. Efectes de l’emissió del vot telemàtic.
1. Un cop emès el vot telemàtic, serà possible la seva
modificació fins a la finalització del termini previst a
l’autorització atorgada.
2. No hi cabrà votació per assentiment dels assumptes la
votació telemàtica dels quals hagi estat autoritzada.
3. El vot telemàtic emès sobre un assumpte quedarà anulAlat si
el diputat o la diputada perd la seva condició de parlamentari
o parlamentària per alguna de les causes previstes a
l’ordenament jurídic abans que es voti presencialment
l’esmentat assumpte, sempre que aquest extrem sigui constatat
a temps per la cambra.
4. El vot no presencial quedarà anulAlat quan el diputat o la
diputada que el va emetre es trobi present a la sala de plens del
Parlament de les Illes Balears en el moment de la votació del
punt de l’ordre del dia sobre el qual va recaure el seu vot
telemàtic i el diputat o la diputada així ho solAliciti a la
Presidència. En aquest cas, el diputat o la diputada podrà
exercir el vot presencial juntament als la resta de membres de
la cambra.
5. El diputat o la diputada que, malgrat haver estat autoritzat o
autoritzada per emetre el seu vot telemàtic, no l’hagi emès,
podrà votar presencialment, si així ho solAlicita. Abans
d’autoritzar el vot presencial, la Mesa del Parlament
comprovarà que, efectivament, no s’ha emès el vot telemàtic.
6. En els supòsits d’empat, el sentit del vot telemàtic es
mantindrà per a les subsegüents votacions, sempre que la
repetició de les votacions es produeixi amb caràcter immediat.
En un altre cas, la M esa determinarà si les subsegüents
votacions poden esser objecte de votació no presencial, la qual
cosa es comunicarà al diputat o la diputada solAlicitant,
juntament amb els moments d’inici i finalització del temps per
exercir el dret de vot telemàticament.
7. En cas que un punt de l’ordre del dia decaigués o fos retirat,
el vot telemàtic emès quedarà anulAlat.
8. Correspon a la Mesa del Parlament declarar la nulAlitat dels
vots telemàtics emesos quan concorri alguna de les causes
previstes en aquesta resolució.
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Octau. Escrutini i proclamació del resultat de la votació.

"Article 36

1. La Presidència incorporarà el vot emès telemàticament a
l’escrutini general.

1. El personal al servei del Parlament té dret a un màxim de
nou dies de permís a l’any per assumptes propis sense
necessita t d e j u stific a c ió o els que resultin
proporcionalment dels temps de prestació de serveis. A
més, els funcionaris tindran dret a gaudir de dos dies
addicionals en complir el sisè trienni, incrementant-se en un
dia addicional per cada trienni complit a partir del vuitè. En
cap cas podrà acumular-se aquests dies als períodes de
vacances.

2. A les votacions públiques, en la fórmula de proclamació del
resultat, juntament al resultat de la votació presencial, es farà
referència expressa al nombre de diputats i diputades
autoritzats i autoritzades i al nombre i la identitat dels o de les
que han votat telemàticament i al sentit del seu vot.
3. A les votacions secretes per papereta no es diferenciarà
l’origen presencial o telemàtic dels vots i es proclamarà un únic
resultat de votació, tota vegada que es recomptaran
conjuntament les paperetes provinents de vots telemàtics amb
les provinents de vots presencials.

2. La determinació dels dies de permís s’ha de condicionar
a les necessitats del servei, d’acord amb l’informe previ del
responsable del servei corresponent i, en el moment de la
concessió, s’ha de garantir que la unitat o dependència
corresponent assumeix les tasques del funcionari solAlicitant
del permís, sense dany per als ciutadans o per
l’organització.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El gaudi del permís s’ha de fer dins l’any natural o,
excepcionalment, fins al dia 30 de gener de l’any següent.
Els dies de permís que no s’hagin fet servir no es poden
acumular als que corresponguin a l’any següent.”

Ordre de Publicació
C)
Modificació de l'Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears.

A la disposició final de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears s'afegeix un punt 4 amb la redacció següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar la modificació de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, en
relació amb els articles 27 i 36 i la disposició final, en els
termes següents:

“4. Excepcionalment, els dies addicionals dels permisos per
assumptes propis i dels de vacances lligats a l’antiguitat al
servei del Parlament de les Illes Balears i a altres
administracions públiques del personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears, corresponents a l’any 2015,
es podran gaudir fins a dia 30 de juny de 2016. Els efectes
relatius a l’aplicació de la nova redacció dels articles 27 i
36, i del nou apartat 4 de la disposició final de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, podran ser
efectius partir del dia següent al de la data de publicació en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de la
modificació efectuada.”

Els articles 27 i 36 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears passen a tenir la redacció següent:
"Article 27
1. Tot el personal té dret a gaudir, durant cada any complet
de servei actiu, de vacances retribuïdes d’un mes o de
vint-i-dos dies hàbils, o si n’és el cas, dels dies que li
corresponguin en proporció si el temps de serveis prestat ha
estat menor; a elecció del funcionari.
2. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat al
Parlament de les Illes Balears o en qualsevol altra
administració pública, que s’assenyalen, el personal de la
cambra tindrà dret a gaudir del següents dies de vacances
anuals:
- Per 15 anys de serveis: vint-i-tres dies hàbils.
- Per 20 anys de serveis: vint-i-quatre dies hàbils.
- Per 25 anys de serveis: vint-i-cinc dies hàbils.
- Per 30 o més anys de serveis: vint-i-sis dies hàbils.
A aquests efectes no es considerarà com a dia hàbil els
dissabtes.
Aquest dret es farà efectiu a partir de l’any natural
següent al de compliment de l’antiguitat de referència.
3. Si s’ha prestat un any complet de servei actiu, les
vacances han de comprendre tants de dies com tingui el mes
en què es gaudeixen, incloent-hi el primer i darrer dia del
més en qüestió.”

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Acord definitiu 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 del
Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i
s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la
part pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar el següent acord
definitiu 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 M esa del Parlament de les
Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i s’aprova el calendari de
pagaments corresponent a la implantació de la carrera

