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RETRIBUCIONS ANUALS 2019 PERSONAL EVENTUAL 
 
A.-) 
 

ACORD DE MODIFICACIÓ DEL VIGENT TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE 
RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS 

PER A L’ANY 2019, APROVADA PER LA MESA DE 11 DE SETEMBRE DE 2019 I 
MODIFICADA PER LA MESA DE 18 DE SETEMBRE DE 2019. 

 
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en relació a la modificació del Text Refós 
de la Resolució de Retribucions, Indemnitzacions i Assignacions Institucionals per a l’any 2019 
 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 18 de setembre de 2019, acorda 
d’aprovar la modificació del Text Refós de la Resolució de Retribucions, Indemnitzacions i 
Assignacions institucionals per a l’any 2019, aprovada per la Mesa de 16 de gener de 2019 i 
modificada per la Mesa de 10 de juliol de 2019 i per la Mesa d’11 de setembre de 2019. 
 
La modificació afecta l’article 5.2.3 a) en el sentit següent: 
 
On diu: a) Grup Parlamentari Socialista: 
Amb una quantitat màxima de 341.634,80 euros anuals pel concepte de remuneracions del 
personal eventual, distribuïda en les 10 places següents: 
 
- 6 places de la modalitat B. 
- 2 places de la modalitat D. 
- 2 places de la modalitat E. 
 
Ha de dir: a) Grup Parlamentari Socialista: 
Amb una quantitat màxima de 341.634,67 euros anuals pel concepte de remuneracions del 
personal eventual, distribuïda en les 11 places següents: 
 
- 5 places de la modalitat B. 
- 2 places de la modalitat D. 
- 4 places de la modalitat E. 
 
 
 

A la seu del Parlament de les Illes Balears, 18 de setembre de 2019 
 
 
 

El president del Parlament de les Illes Balears 
 
 

Vicenç Thomas i Mulet 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 2 

 

B.-) 
 

TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I 
ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2019 

(Acord de la Mesa de 11 de setembre de 2019) 

 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears de 16 de gener de 2019 va aprovar el text 
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a 
l’any 2019, modificat per la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 10 de juliol de 
2019. 
 
Es fa necessari introduir modificacions a la Resolució de retribucions, indemnitzacions i 
assignacions institucionals per les següents raons: 
  

La Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a 
l’any 2019 aprovada per la Mesa abans esmentada recull l’increment de les 
retribucions del 2,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018 i 
d’acord amb el Reial Decret-llei 24/2018, si l’increment del PIB a preus constants 
en 2018 arribàs o superàs el 2,5 per cent s’afegiria, amb efecte d’1 de juliol de 
2019, 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. L’acord del 
Consell de Ministres esmentat abans s’ha produït en data 21 de juny de 2019. 
 
Així mateix, per acord de la Mesa del Parlament de 24 de juliol de 2019 s’acorda 
que la pujada retributiva del 0,25% s’apliqui també als diputats i diputades i al 
personal eventual del Parlament de les Illes Balears. 

 
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  dels punts 1.1, 1.2, 3, 4, 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  11 de setembre de 2019, adopta 
els acords següents: 
 
5.2. Assignació de personal:  
 
5.2.1. El personal eventual del Parlament s’inclourà en la Relació de Llocs de Treball 
(RLT) d’igual manera que el personal funcionari i interí al servei del Parlament. Aquesta 
RLT inclourà el nombre de places, la seva retribució i el caràcter de dedicació completa. 
 
5.2.2. Es creen les modalitats i categories de personal eventual d’acord amb 
l’estructura següent: 
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RETRIBUCIONS DE L’1 DE GENER AL 30 DE JUNY DE 2019 (7 MENSUALITATS): 

 

Modalitat A 25.424,35 

Modalitat B 20.740,65 

Modalitat C 15.555,47 

Modalitat D 12.712,17 

Modalitat E 10.370,29 

 
 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Modalitat A 25.486,51 

Modalitat B 20.791,36 

Modalitat C 15.593,50 

Modalitat D 12.743,26 

Modalitat E 10.395,65 

 
 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2019  
 

Modalitat A 50.910,86 

Modalitat B 41.532,01 

Modalitat C 31.148,97 

Modalitat D 25.455,43 

Modalitat E 20.765,94 

 
 
5.2.3. Cada grup parlamentari comptarà amb un nombre de places d’acord amb un 
sistema proporcional a la seva importància numèrica a la cambra. Aquells grups 
parlamentaris formats per 14 o més diputats els hi correspon una plaça de la modalitat 
A o dues de la modalitat D de dedicació parcial. 
 
La plantilla de personal eventual al servei dels grups parlamentaris serà la següent: 

 
 

a) Grup Parlamentari Socialista:   
 

Amb  una  quantitat  màxima  de  341.634,80 euros anuals pel  concepte  de  
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 10 places següents: 
 
- 6 places de la modalitat B. 
- 2 places de la modalitat D. 
- 2 places de la modalitat E. 
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b) Grup Parlamentari Popular: 

 
Amb una quantitat màxima de 300.102,62 euros anuals pel concepte de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 9 places següents: 
 
- 1 plaça de la modalitat A. 
- 8 places de la modalitat C. 

 
 

c) Grup Parlamentari Unidas Podem:  
 

Amb una quantitat màxima de 83.064,02 euros anuals pel concepte de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places següents: 
 
- 2 places de la modalitat B. 

 
 

d) Grup Parlamentari Ciudadanos:  
 

Amb una quantitat màxima de 83.063,88 euros anuals pel concepte de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 3 places següents: 
 
- 2 places de la modalitat C. 
- 1 plaça de la modalitat E. 
 

e) Grup  Parlamentari  MÉS  per  Mallorca: 
 

Amb una quantitat màxima de 83.064,02 euros anuals pel  concepte  de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places següents: 
 
- 2 places de la modalitat B. 

 
 

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

Amb una quantitat màxima  de 62.297,94 euros anuals pel concepte de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places següents: 
 
- 2 places de la modalitat C. 

 
 

g) Grup  Parlamentari  VOX-Actua Baleares: 
 
Amb una quantitat màxima de 62.297,94 euros anuals pel  concepte  de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places següents: 
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- 2 places de la modalitat C. 

 
 
h) Grup  Parlamentari  Mixt:  

 
Amb una quantitat màxima de 62.297,95 euros anuals pel  concepte  de 
remuneracions del personal eventual, distribuïda en les 2 places següents: 
 
- 1 plaça de la modalitat B. 
- 1 plaça de la modalitat E. 
 

 
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 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Cap del Gabinet de Presidència 28.555,31 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 22.369,76  

Secretària de la Presidència 22.369,76  

 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Cap del Gabinet de Presidència 28.625,13 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 22.424,43  

Secretària de la Presidència 22.424,43  

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2019  
 

Cap del Gabinet de Presidència 57.180,41 

Cap de gestió del Gabinet de Presidència 44.794,19  

Secretària de la Presidència 44.794,19  

 
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 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  20.740,65 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 20.740,65 

Personal eventual adscrit al secretari primer 20.740,65 

Personal eventual adscrit al secretari segon 20.740,65 

 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  20.791,33 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 20.791,33 

Personal eventual adscrit al secretari primer 20.791,33 

Personal eventual adscrit al secretari segon 20.791,33 

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2019  
 

Personal eventual adscrit al vicepresident primer  41.531,98 

Personal eventual adscrit al vicepresident segon 41.531,98 

Personal eventual adscrit al secretari primer 41.531,98 

Personal eventual adscrit al secretari segon 41.531,98 

 
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 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al senador  20.740,65 

Personal eventual adscrit al senador 20.740,65 

 
RETRIBUCIONS DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (7 MENSUALITATS): 
 

Personal eventual adscrit al senador  20.791,33 

Personal eventual adscrit al senador 20.791,33 

 
RETRIBUCIONS TOTALS ANY 2019  
 

Personal eventual adscrit al senador  41.531,98 

Personal eventual adscrit al senador 41.531,98 

 


