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TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I 

ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2018 

(Acord de la Mesa de 24 de juliol de 2018) 

 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears de 20 de juliol de 2017 va aprovar un text 
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a 
l’any 2017. 
 
La Mesa del Parlament de 13 de setembre de 2017 es va manifestar d’acord i es va 
comprometre a modificar la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions 
institucionals actual en el sentit d’introduir limitacions en les sol·licituds de canvi de 
retribucions. 
 
La Mesa del Parlament de 13 de juliol i de 27 de setembre de 2017 va adoptar uns 
acords que implicaven la modificació del vigent Text refós de la Resolució de 
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals, els quals feien referència al 
personal eventual del grup parlamentari popular i del grup parlamentari socialista 
respectivament, al nombre de places i a les assignacions retributives de les mateixes.  
 
Tenint en compte l’exposat, la Mesa del Parlament el 4 d’octubre de 2017 va adoptar 
els acords de modificar el primer paràgraf del punt 1, el punt 1.2.1, els punts 5.2.a),  
5.2.b) i l’annex IV del vigent Text refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions 
i assignacions institucionals per a l’any 2017. 
 
A més de les modificacions al text refós de la Resolució de retribucions, 
indemnitzacions i assignacions institucionals acordades per la Mesa del Parlament 
esmentades anteriorment, ara es fa necessari introduir noves modificacions a la 
Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per les següents 
raons: 
  

- Per una part, la Mesa del Parlament ha adoptat acords que impliquen la 
modificació del vigent Text refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions 
i assignacions institucionals, com són els acords de la Mesa del Parlament de 16 
de gener de 2018 que va acordar la modificació de l’esmentat Text refós en el 
sentit de reconvertir una de les places de personal eventual del Grup 
Parlamentari MÉS per Mallorca en dues i el de 18 de juliol de 2018 que va  
acordar tornar a reconvertir en una les dues places creades per l’acord de 16 de 
gener de 2018.  
Aquests acords fan necessari modificar el punt 5.2 de la Resolució de 
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals. 
 

- Per altra part, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat 
per a l’any 2018, en el seu article 18.2, estableix, que a l’any 2018, les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior a l’1,5% respecte de les vigents a 31 de desembre de 
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2017, i als apartats següents de l’esmentat article 18 fixa les retribucions dels 
personal funcionari amb els imports incrementats en un 1,5% respecte dels 
fixats per a l’any 2017. Així mateix, a l’article 20 de l’esmentada Llei 6/2018 
s’incrementen en un 1,5% les retribucions dels alts càrrecs i del personal 
directiu. 
 
Així mateix, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per 
a l’any 2018, en el paràgraf segon i tercer de l’article 18.2 s’estableix que, en 
l’àmbit de les despeses del personal al servei del sector públic, a més de 
l’increment de les retribucions fixades al paràgraf primer, si l’increment del PIB a 
preus constants en 2017 arribàs o superàs el 3,1 per cent s’afegiria, amb efecte 
d’1de juliol de 2018, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. Mitjançant Acord 
del Consell de Ministres s’aprovarà, si s’escau, l’aplicació d’aquest increment. 
D’aquest acord se’n donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats 
Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  
L’acord del Consell de Ministres esmentat abans s’ha produït en data 13 de juliol 
de 2018. 
 
Per part seva, la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, estableix a la seva 
disposició addicional primera que: 
“1. Les normes dels articles 12 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 a l’any 
2018, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels 
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, des del mateix moment en què, 
si s’escau, entri en vigor la norma de rang legal corresponent o les seves 
modificacions. 
En particular, i a més d’aplicar la variació de les retribucions bàsiques 
corresponents al personal funcionari que fixi l’Estat, les retribucions 
complementàries d’aquest personal i el conjunt de les retribucions de la resta del 
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens 
instrumentals dependents, dels membres del Govern i dels alts càrrecs i dels 
membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears s’han d’adaptar de 
manera que totes aquestes retribucions verifiquin el límit màxim de variació 
global de les retribucions del sector públic que estableixi l’Estat, sempre que 
aquesta variació no ultrapassi l’1,5% d’increment global per a l’exercici 2018 
respecte de l’exercici de 2017 exclosos els pagaments a compte a què es refereix 
la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que en cas 
que la variació ultrapassi l’1,5% esmentat es tramiti el suplement de crèdit 
corresponent d’acord amb el que disposa l’article 56 de la Llei 14/2014, de 29 de 
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb 
càrrec al fons de contingència o a qualsevol altra de les fonts de finançament 
dels suplements de crèdit que preveu l’article esmentat. 
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2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes 
Balears, de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la 
Sindicatura de Comptes fer totes les actuacions que calguin per complir aquests 
mandats legals.” 
Així mateix, l’article 15 de l’esmentada Llei 13/2017, de 29 de desembre, de 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 
2018, que regula les retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, 
dels alts càrrecs, del personal eventual, dels membres de la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears i del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra 
la Corrupció a les Illes Balears estableix al seu punt 6 que: 
“El que estableixen els punts apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre 
sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc 
per raó del que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei, les quals 
s’han de fer extensives a tots aquests col·lectius, o per raó del que preveu la 
disposició addicional cinquena d’aquesta llei.” 
 
Per tant, es fa necessari canviar el punt 4 i l’annex I de la Resolució de 
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals pel que fa a les 
retribucions dels funcionaris i del personal laboral del Parlament de les Illes 
Balears, i també, si s’escau, dels punts 1.1, 1.2, 5.2 i 6 de l’esmentada 
Resolució, pel que fa a les retribucions dels diputats i diputades i del personal 
eventual de la cambra. 
 

Tenint en compte l’exposat, la Mesa, en sessió de dia 24 de juliol de 2018, adoptar els 
acords següents: 
 
 
5. ASSIGNACIONS ALS GRUPS PARLAMENTARIS 
 
5.2. Assignació de personal. La plantilla de personal eventual al servei dels grups 
parlamentaris, atès el nombre de diputats que els composen, serà la següent: 
 

a)  Grup Parlamentari Popular: 
 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb una quantitat màxima de 
166.445,23 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 11 places següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 24.803,87 euros, en set mensualitats. 
- 1 plaça amb una retribució de 20.234,48 euros, en set mensualitats. 
- 6 places amb una retribució de 15.175,86 euros, en set mensualitats. 
- 3 places amb una retribució de 10.117,24 euros, en set mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb una quantitat màxima de 
166.855,15 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 11 places següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 24.864,91 euros, en set mensualitats. 
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- 1 plaça amb una retribució de 20.284,32 euros, en set mensualitats. 
- 6 places amb una retribució de 15.213,24 euros, en set mensualitats. 
- 3 places amb una retribució de 10.142,16 euros, en set mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb una quantitat màxima de 333.300,38 euros anuals pel 
concepte de remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 11 places 
següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 49.668,78 euros anuals. 
- 1 plaça amb una retribució de 40.518,80 euros anuals. 
- 6 places amb una retribució de 30.389,10 euros anuals. 
- 3 places amb una retribució de 20.259,40 euros anuals. 
 
 

b) Grup Parlamentari Socialista:   
 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb  una  quantitat  màxima  de  
126.348,32 euros pel  concepte  de  remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 9 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 12.587,96 euros, en set mensualitats. 
- 3 places amb una retribució de 20.234,48 euros, en set mensualitats. 
- 4 places amb una retribució de 10.117,24 euros, en set mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb  una  quantitat  màxima  
de  126.659,40 euros pel  concepte  de  remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 9 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 12.618,90 euros, en set mensualitats. 
- 3 places amb una retribució de 20.284,32 euros, en set mensualitats. 
- 4 places amb una retribució de 10.142,16 euros, en set mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb  una  quantitat  màxima  de  253.007,72 euros anuals pel  
concepte  de  remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 9 places 
següents: 
- 2 places amb una retribució de 25.206,86 euros anuals. 
- 3 places amb una retribució de 40.518,80 euros anuals. 
- 4 places amb una retribució de 20.259,40 euros anuals. 
 
 

c) Grup Parlamentari Podem Illes Balears:  
 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb una quantitat màxima de 
60.703,41 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 4 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 20.234,48 euros, en set mensualitats. 
- 2 places amb una retribució de 10.117,24 euros, en set mensualitats. 
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DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb una quantitat màxima de 
60.852,96 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 4 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 20.284,32 euros, en set mensualitats. 
- 2 places amb una retribució de 10.142,16 euros, en set mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb una quantitat màxima de 121.556,40 euros anuals pel 
concepte de remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 4 places 
següents: 
- 2 places amb una retribució de 40.518,80 euros anuals. 
- 2 places amb una retribució de 20.259,40 euros anuals. 
 
 

d) Grup  Parlamentari  MÉS  per  Mallorca: 
 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb una quantitat màxima de 
40.468,96 euros pel  concepte  de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 2 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 20.234,48 euros, en 7 mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb una quantitat màxima de 
40.568,64 euros pel  concepte  de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 2 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 20.284,32 euros, en 7 mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb una quantitat màxima de 81.037,60 euros anuals pel  
concepte  de remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places 
següents: 
- 2 places amb una retribució de 40.518,80 euros anuals. 
 

 
e) Grup  Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:  

 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb una quantitat màxima  de 
30.351,72 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 2 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 15.175,86 euros, en 7 mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb una quantitat màxima  de 
30.426,48 euros pel concepte de remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 2 places següents: 
- 2 places amb una retribució de 15.213,24 euros, en 7 mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb una quantitat màxima  de 60.778,20 euros anuals pel 
concepte de remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places 
següents: 
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- 2 places amb una retribució de 30.389,10 euros anuals. 
 

 
f) Grup  Parlamentari  MÉS  per  Menorca: 

 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb una quantitat màxima de 
30.351,72 euros pel  concepte  de remuneracions del personal eventual, 
distribuït en les 2 places següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 20.234,48 euros, en set mensualitats. 
- 1 plaça amb una retribució de 10.117,24 euros, en set mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb una quantitat màxima de 
30.426,48 euros pel  concepte  de remuneracions del personal eventual, 
distribuït en les 2 places següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 20.284,32 euros, en set mensualitats. 
- 1 plaça amb una retribució de 10.142,16 euros, en set mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb una quantitat màxima de 60.778,20 euros anuals pel  
concepte  de remuneracions del personal eventual, distribuït en les 2 places 
següents: 
- 1 plaça amb una retribució de 40.518,80 euros anuals. 
- 1 plaça amb una retribució de 20.259,40 euros anuals. 
 

 
g) Grup  Parlamentari  Mixt:  

 
DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 amb  una quantitat màxima de 
40.468,96 euros pel  concepte  de  remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 5 places següents: 
-  1 plaça amb una retribució de 11.109,77 euros, en set mensualitats, a 
proposta de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 5.077,73 euros, en set mensualitats, a proposta 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 8.093,82 euros, en set mensualitats, a proposta 
de Gent per Formentera-PSOE. 
-  2 places amb una retribució de 8.093,82 euros, en set mensualitats. 
 
DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 amb  una quantitat màxima de 
40.568,71 euros pel  concepte  de  remuneracions del personal eventual, 
distribuïda en les 5 places següents: 
-  1 plaça amb una retribució de 11.137,14 euros, en set mensualitats, a 
proposta de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 5.090,26 euros, en set mensualitats, a proposta 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 8.113,77 euros, en set mensualitats, a proposta 
de Gent per Formentera-PSOE. 
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-  2 places amb una retribució de 8.113,77 euros, en set mensualitats. 
 
TOTALS 2018 amb  una quantitat màxima de 81.037,67 euros anuals pel  
concepte  de  remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 5 places 
següents: 
-  1 plaça amb una retribució de 22.246,91 euros anuals, a proposta de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 10.167,99 euros anuals, a proposta de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
-  1 plaça amb una retribució de 16.207,59 euros anuals, a proposta de Gent per 
Formentera-PSOE. 
-  2 places amb una retribució de 16.207,59 euros anuals. 
 

5.3. De l’apartat 5.1, d’acord amb el que estableix l’article 29 del Reglament de la 
cambra, se’n retrà compte a la Junta de Portaveus perquè se’n pronunciï, i no produirà 
efectes fins que, oïda la dita Junta, la Mesa n’acordi l’eficàcia plena. 
 
 
6. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL ADSCRIT A LA PRESIDÈNCIA, 
ALS MEMBRES DE LA MESA I ALS SENADORS 

 
6.1.- Adscrit a la Presidència del Parlament de les Illes Balears 
  
Les places adscrites al servei de la Presidència percebran una retribució, a distribuir en 
14 mensualitats de la següent manera: 
 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Cap del Gabinet de Presidència 27.858,32 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 21.823,76  

Secretària de la Presidència 21.823,76  

 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Cap del Gabinet de Presidència 27.926,99 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 21.877,52  

Secretària de la Presidència 21.877,52  

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2018  
 

Cap del Gabinet de Presidència 55.785,31 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 43.701,28  

Secretària de la Presidència 43.701,28  

 
6.2.- Adscrit als membres de la Mesa del Parlament de les Illes Balears 
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La plantilla i les retribucions del personal eventual adscrit al servei dels membres de la 
Mesa seran les següents: 
 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  20.234.48 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 20.234,48 

Personal eventual adscrit al secretari primer 20.234,48 

Personal eventual adscrit al secretari segon 20.234,48 

 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  20.284,32 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 20.284,32 

Personal eventual adscrit al secretari primer 20.284,32 

Personal eventual adscrit al secretari segon 20.284,32 

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2018  
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  40.518,80 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 40.518,80 

Personal eventual adscrit al secretari primer 40.518,80 

Personal eventual adscrit al secretari segon 40.518,80 

 
6.3.- Adscrit als senadors elegits en representació de la CAIB 
  
La plantilla i les retribucions del personal eventual adscrit al servei dels senadors elegits 
en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears seran les següents: 
 
 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al senador  20.234,48 

Personal eventual adscrit al senador 20.234,48 

 
 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al senador  20.284,32 

Personal eventual adscrit al senador 20.284,32 

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2018  
 

Personal eventual adscrit al senador  40.518,80 

Personal eventual adscrit al senador 40.518,80 
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