Antonio José Diéguez Seguí
Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2015 ençà i
president des de la mateixa data.

És llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears (1985) i llicenciat en
filosofia i lletres, secció història, per la Universitat de València (1976), amb cursos de
Doctorat sobre La población española en el siglo XVIII (1981), La España de Felipe
II (1981) i La coyuntura económica y social de España en el siglo XVI (1982).
Ha estat professor d’història en l’Institut d’Ensenyament Secundari Ramon Llull, a
Palma, de 1978 a 1995, i catedràtic d’història en el mateix Institut, de 1995 a 2014.
Advocat en exercici —col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears—, amb trenta anys d’experiència, ha dut a terme la seva activitat davant els
tribunals Civil, Mercantil, Penal i Contenciós Administratiu, en totes les instàncies, en
les seus jurisdiccionals de les Illes Balears, Madrid, Barcelona, Màlaga, Saragossa i
Bilbao; s’hi inclouen el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, l’Audiència
Nacional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.
Ha ocupat els càrrecs de conseller del Consell Insular de Mallorca i conseller delegat
d’Esports i Joventut (1995-1999), diputat en el Parlament de les Illes Balears de la IV
a la VIII legislatura (1995-2015), president del Parlament (1999), portaveu del Grup
Parlamentari Socialista (2011-2015) i vicepresident segon del Parlament (20112015). També ha obtingut la Medalla d’Honor del Parlament de les Illes Balears
(2008).
Respecte a l’activitat legislativa, ha estat autor de les proposicions de llei següents:
Proposició de llei per la qual s'estableix la regulació d'instruments per garantir la
transparència, l'objectivitat i la imparcialitat en l’actuació de càrrecs públics de les
Illes Balears (debat de presa en consideració de 13 de febrer de 2007, Diari de
Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears núm. 125); Proposició de llei
relativa a insolvència singular hipotecària (debat de presa en consideració d’11 de
febrer de 2014, Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears núm.
113); Proposició de llei relativa a bonificació de l'impost de transmissions i actes
jurídics documentats (debat de presa en consideració de 30 de setembre de 2014,
Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears núm. 140), i Proposició
de llei relativa a la modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització (debat de presa en consideració de 17 de
març de 2015, Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears
núm. 160). En aquest darrer cas, fou a més designat pel Ple del Parlament perquè la
defensàs davant el Congrés de Diputats.
D’altra banda, en el Parlament de les Illes Balears ha estat ponent en relació amb 45
projectes de llei, ha presentat i defensat 84 proposicions no de llei, i en funcions de

control al Govern ha presentat 250 preguntes orals per respondre en el Ple, 189
preguntes orals per respondre en comissió, 2.668 preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita i 1.217 sol·licituds de documentació i informació.
Així mateix, ha estat membre de les comissions següents del Parlament de les Illes
Balears:
— IV legislatura: Comissió de l’Estatut dels Diputats; Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals; Diputació Permanent; Comissió de Cultura, Educació i
Esports; Comissió no Permanent per a l'Estudi de les Causes d'Alta Sinistralitat a les
Carreteres i Vies Urbanes de les Illes Balears (membre de 19.3.1997 a 19.2.1998), i
Ponència d’Estudi contra els Maltractaments i la Violència exercida contra les Dones
(membre d’11.11.1998 a 15.6.1999).
— V legislatura: Comissió de Reglament; Diputació Permanent; Comissió de Cultura,
Educació i Esports; Comissió d’Hisenda i Pressuposts; Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals; Comissió no Permanent d'Investigació sobre possibles
Irregularitats en l'Empadronament de Ciutadans no Residents a les Illes Balears
(membre de 22.3.2000 a 13.11.2001); Comissió d’Ordenació Territorial, i Ponència
Especial per a l'Estudi de la Reforma del Reglament (membre de 20.10.1999 a
6.6.2001).
— VI legislatura: Comissió de Turisme, Diputació Permanent, Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i Comissió de Control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
— VII legislatura: Comissió de Reglament, Diputació Permanent i Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals.
— VIII legislatura: Comissió de Reglament; Diputació Permanent; Comissió de
l’Estatut dels Diputats i les Diputades; Comissió d’Hisenda i Pressuposts, i Comissió
no Permanent d'Investigació sobre tot el relacionat amb la Selecció dels Terrenys,
l'Adjudicació de les Obres, la Construcció i el Desenvolupament de les Obres, el
Modificat i els Complementaris relacionats amb aquesta Infraestructura Hospitalària,
la Dotació d'Equipaments, la Posada en Marxa, els Accessos Viaris i les
Modificacions Viàries relacionades amb aquest Hospital i tots els Convenis i
Contractes relacionats amb la Construcció, la Dotació i la Posada en Funcionament
de l'Hospital de Referència de Son Espases (membre de 5.11.2014 a 9.3.2015).

