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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elecció de president de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 25 i 26 de juny del 2003, conformement amb el que es
disposa als articles 30 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i 141 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
celebrà el debat d'investidura, delqual resultà elegit president de
les Illes Balears el Molt Honorable Sr. Jaume Matas i Palou, en
atorgar-li la majoria absoluta de la Cambra la seva confiança.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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B)
Fixació de l'horari del Registre del Parlament de les Illes
Balears per a la presentació de documents.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
25 de juny del 2003, conformement amb l'establert a l'article 94
d el Reglament de la Cambra, acordà que el Registre del
Parlament serà obert, amb caràcter ordinari, a efectes de
presentació de documents, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, i els dissabtes, de 9 a 13 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Constitució, denominació i nomenament del portaveu i del
diputat que ocasionalment el pot substituir del Grup
Parlamentari Socialista.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, restà assabentada delcontingut dels escrits
1237/03, 1238/03 i 1239/03, mitjançant els quals, conformement
amb l'establert a l'article 23.2 del Reglament de la Cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament del
portaveu i del diputat que ocasionalment el pot substituir del
Grup Parlamentari Socialista.

Informe de la Mesa de la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
25 de juny del 2003, es donà per assabentada del contingut de
l'informe de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Confirmació del càrrec d'oficial majordel Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
25 de juny del 2003, acordà de confirmar en el càrrec d'oficial
major del Parlament de les Illes Balears el lletrat Joan Ferrer i
Cánaves.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Denominació:
Grup Parlamentari Socialista.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Patrícia Abascal Jiménez.
Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu.
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sra. Joana Ma Barceló i Martí.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
Hble. Sr. Andreu Bosch i Mesquida
Hble. Sra. Aina Calvo i Sastre.
Hble. Sra. Mª José Camps i Orfila.
Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí.
Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Hble. Sra. Carme Garcia i Querol.
Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir.
Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.
Hble. Sra. Aina Salom i Soler.
Hble. Sra. Joana Ma Seguí i Pons.
Hble. Sr. Vicent Tur i Torres.
Hble. Sr. Valentí Valenciano i López.
Portaveu:
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.
Diputat que ocasionalment el pot substituir:
Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Constitució, denominació i nomenament del portaveu del
Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, restà assabentada del contingut de l'escrit
1241/03, mitjançant el qual, conformement amb l'establert a
l'article 23.2 del Reglament de la Cambra, es comunica la
constitució, la denominació i el nomenament del portaveu del
Grup Parlamentari Popular.
Denominació:
Grup Parlamentari Popular.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González.
Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
Hble. Sra. Aina M. Castillo i Ferrer.
Hble. Sra. Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
Hble. Sr. Joan Fageda i Aubert.
Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.
Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort.
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Hble. Sr. Josep S. Gornés i Hachero.
Hble. Sr. Diego Manuel Guasch Díaz.
Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.
Hble. Sr. Josep Juan i Cardona.
Hble. Sra. María Ana López i Oleo.
Hble. Sr. Joan Marí i Tur.
Hble. Sr. Jaume Matas i Palou.
Hble. Sra. Maria Estrella Matutes i Prats.
Hble. Sr. José Miguel Fernando Mayans i Serra.
Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sr. José Mª Rodríguez i Barberá.
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sra. Catalina Sureda i Fons.
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.
Hble. Sra. Assumpció Vinent i Barceló.
Portaveu:
Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Constitució, denominació i nomenament del portaveu i dels
diputats que ocasionalment el poden substituir del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, restà assabentada del contingut de l'escrit
1242/03, mitjançant el qual, conformement amb l'establert a
l'article 23.2 del Reglament de la Cambra, es comunica la
constitució, la denominació i el nomenament del portaveu i dels
diputats que ocasionalment el poden substit uir del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Denominació:
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Joan Lluïsa Mascaró i Melià.
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.
Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit.
Hble. Sra. M. Antònia Vadell i Ferrer.
Portaveu:
Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit.
Diputats que ocasionalment el poden substituir:
Hble. Sra. M. Antònia Vadell i Ferrer.
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Incorporació de diputats al Grup Parlamentari Mixt i
nomenament de la portaveu i del diputat que ocasionalment la
pot substituir.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1252/03, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 23.2 del Reglament de la Cambra, es
comunica la incorporació al Grup Parlamentari Mixt i el
nomenament de la portaveu i del diputat que ocasionalment la
pot substituir.
Membres que s'incorporen al Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallar.
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.
Hble. Sr. Miquel Nadal i Buades.
Portaveu:
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.
Diputat que ocasionalment la pot substituir:
Hble. Sr. Miquel Nadal i Buades.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
G)
Constitució, denominació i nomenament del portaveu i de
la diputada que ocasionalment el pot substituir del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida-Els Verds.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, restà assabentada delcontingut dels escrits
1255/03, 1256/03, 1257/03, 1258/03 i 1259/03, mitjançant els
quals, conformement amb l'establert a l'article 23.2 del
Reglament de la Cambra, es comunica la constitució, la
denominació i el nomenament del portaveu i de la diputada que
ocasionalment el pot substituir del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida-Els Verds.
Denominació:
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida-Els Verds.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan.
Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.
Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal.
Portaveu:
Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal.
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a) Quan es tracti de despeses relatives a nòmines de
personal, seguretat social, percepcions de diputats, assignacions
de grups parlamentaris o imposts.
b) Al llarg del mes d'agost i de la segona quinzena de
desembre, sigui quin sigui l'objecte de la despesa.
Per als casos d'absència delpresident, l'anterior delegació es
farà extensiva a favor del secretari primer.
2. Ordenació dels pagaments.
La Mesa es dóna per assabentada del fet que el president
delega, per als casos d'absència, en el secretari primer, la
facultat d'ordenar els pagaments que li ve reconeguda a l'article
31.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons.
L'obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord
exprés de la Mesa.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres firmes
conjuntes del president, del lletrat oficial major i de
l'interventor. Així mateix, els càrrecs esmentats podran ser
substituïts pel secretari primer, pel lletrat Sr. Antoni Lliteras i
Pascual i pel cap de secció de Pressuposts i Comptabilitat,
respectivament.

Diputada que ocasionalment el pot substituir:
Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació

Canvi de denominació de la plaça de Cap de Relacions
Institucionals del Parlament de les Illes Balears.

Regulació de la gestió econòmica del Parlament de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de juny del 2003, acordà que, a partir d'aquesta data, la plaça
de Cap de Relacions Institucionals es denominarà Cap del
Gabinet de Presidència (assimilada retributivament a cap de
servei del grup A, nivell 28).

H)

Amb la finalitat de concretar la regulació de la gestió
econòmica de la Cambra, d'acord amb el que preveu el
Reglament del Parlament i seguint la pràctica ja desenvolupada
en anteriors legislatures, tot respectant la seguretat jurídica i
l'agilitat que requereixen els temes econòmics, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de juny del
2003, adoptà els acords següents:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. Ordenació de les despeses.
Ordre de Publicació
L'ordenació de les despeses, conformement amb l'establert
per l'article 30.1.3a del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, correspon a la Mesa. L'esmentada ordenació comprèn
tres fases: autorització de la despesa (A), disposició del crèdit
(D) i reconeixement de l'obligació (O).
D'acord amb el que faculta l'esmentat article, la Mesa delega
en el president de la Cambra la possibilitat d'ordenar despeses
fins al límit de 6.000 i, si bé amb l'obligació de retre'n compte
a la Mesa al llarg dels 45 dies següents. El límit de quantia no
actuarà:

J)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Que la Sra. Neus Truyol Caimari fou cessada com a personal
eventualadscrita alserveidelSenadorelegit en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per Resolució de la
Presidència del dia 18 de juny del 2003, comunicada per l'escrit
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amb RGS núm. 2906/03 del dia 18 de juny del 2003, amb motiu
de la finalització de la V Legislatura.
B. Fins que es produeixi l'elecció del nou Senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel
nou Parlament de les Illes Balears, corresponent a la VI
Legislatura que s'inicia el 19 de juny del 2003, la persona
proposta per l'actual Senador ha de continuar en el seu lloc de
treball.

de juny del 2003, i per Resolució de la Presidència del dia 18
de juny del 2003, aquesta ha cessat en el seu càrrec, amb motiu
de la finalització de la V Legislatura.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Ratificar en el càrrec la Sra. Neus Truyol i Caimari, amb DNI
núm. 43.119245, com a personal eventual adscrita al servei del
Senadorelegit en representació de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que els efectes econòmics i administratius d'aquesta
ratificació seran des del dia 19 de juny del 2003.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1. Ratificar en el càrrec la Sra. Natàlia Vives i Alario amb DNI
núm. 43.004.444, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C), i adscrita al Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 20 de juny del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present Resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
Ratificació en els càrrecs i nomenament de personal
eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:

K)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 1240/03 del dia 19 de juny del 2003, solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrita al mateix, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 20 de juny del
2003, de la Sra. Natàlia Vives i Alario, atès que des del dia 19

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. El Grup Parlamentari Popular mitjançant els escrits amb
RGE núm. 1246, 1247, 1248 i 1249/03 del dia 20 de juny del
2003, l'Hble Sr. Joan Marí Tur mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 1244/03 del dia 20 de juny del 2003 i l'Hble. Sr. Guillem
Camps Coll mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1245/03 del dia
20 de juny del 2003, solAliciten la ratificació en les seves places
com a personal eventual que ja ocupaven aquestes en la V
Legislatura i el nomenament de bell nou del Sr. Martí Juaneda
Roca com a personal eventual adscrit al grup.

BOPIB núm. 3 - 27 de juny del 2003
Atès que:

C. Aquestes places estan dotades pressupostàriament i
actualment resten vacants.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
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A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

Resolc:
1. Ratificar en les seves places amb caràcter de personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular i als membres de
la Mesa Hble. Sr. Joan Marí Tur i Hble. Sr. Guillem Camps
Coll, les persones següents:
Miquel Pastor Sastre. DNI núm. 43.065.648. Grup
Parlamentari Popular.
Mauricio Rovira de Alós. DNI núm. 43.039.202. Grup
Parlamentari Popular.
José Negrón Nevado. DNI núm. 24.912.30. Grup
Parlamentari Popular.
Francisca Pascual Canet. DNI núm. 43.004.564. Adscrita al
servei del vicepresident primer.
Maria Magdalena García Gual. DNI núm. 43.091.901.
Adscrita al servei del secretari primer.
Amb efectes econòmics i administratius des del dia 19 de
juny del 2003.
2. Nomenar el Sr. Martí Juaneda Roca amb DNI núm.
34.068.653, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 19 de juny del 2003.

B. El Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1251/03 del dia 20 de juny
del 2003, solAlicita la continuïtat de la Sra. Antònia Ferrà Ramis
com a personal eventual adscrita al mateix, atès que des del dia
19 de juny del 2003, i per Resolució de la Presidència del dia
18 de juny del 2003, aquesta ha cessat en el seu càrrec, amb
motiu de la finalització de la V Legislatura.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Ratificar en el càrrec la Sra. Antònia Ferrà i Ramis amb DNI
núm. 43.054.895, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C), i adscrita al Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 19 de juny del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Informar de la present Resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

5. Que la categoria administrativa serà assimilada a la de cap de
negociat (grup C, nivell 23) en tots els casos.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

N)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Ordre de Publicació
Atès que:
M)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.
Resolució de Presidència

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

16

BOPIB núm. 3 - 27 de juny del 2003

B. El Grup Parlamentari Mixt mitjançant l'escrit amb RGE núm.
1253/03 del dia 19 de juny del 2003, solAlicita el nomenament
com a personal eventual d'aquest el Sr. Matias Barón Juan.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Indaura Gil Mendoza amb DNI núm.
46.358.859, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C), adscrita al servei
del secretari segon de la Mesa, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 23 de juny del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:
1. Nomenar el Sr. Matias Barón Juan amb DNI núm.
44.329.995, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C), i adscrit al Grup
Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 20 de juny del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
dis posen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
O)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sr. Fèlix Fernández Terrés, secretari segon de la
Mesa, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1254/03 del dia 23 de
juny del 2003, solAlicita el nomenament de la Sra. Indaura Gil
Mendoza, com a personal eventual adscrita al seu servei.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
P)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. El Sr. Guillem Xavier Mesquida Xamena, fou cessat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida-Els Verds, per Resolució de la Presidència del
dia 18 de juny del 2003, comunicada per l'escrit amb RGS núm.
2905/03 del dia 18 de juny del 2003, amb motiu de la
finalització de la V Legislatura.
B. Atès l'escrit amb RGE núm. 1261/03 del dia 23 de juny del
2003, mitjançant el qual es solAlicita el nomenament del Sr.
Guillem Xavier Mesquida Xamena co m a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida-Els Verds.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

1. Ratificar en el càrrec el Sr. Guillem Xavier Mesquida
Xamena, amb DNI núm. 41.397.538, com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida-Els Verds, amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C).
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que els efectes econòmics i administratius d'aquesta
ratificació seran des del dia 19 de juny del 2003, atès que es
tracta d'una ratificació en el lloc de treball, i per tant hi ha una
continuïtat en la relació laboral.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comp tador des de la data de
notificació de la present resolució.
5. Que s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 23 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Q)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència per resolució del dia 20 de juny del
2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2936/03 del dia
23 de juny del 2003, en ús de les facultats previstes a l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà el
nomenament de la Sra. Maria Magdalena Garcia Gual com a
personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de
negociat (assimilada grup C, nivell 23) adscrita al servei del
secretari primer de la Mesa.
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termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
4. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa
A la seu del Parlament, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. El Sr. Carlos Salinas Pérez, fou cessat com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, per
Resolució de la Presidència del dia 18 de juny del 2003,
comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2897/03 del dia 18 de
juny del 2003, amb motiu de la finalització de la V Legislatura.
B. Atès l'escrit amb RGE núm. 1271/03 del dia 25 de juny del
2003, mitjançant el qual es solAlicita el nomenament d'aquest
com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

Atès l'escrit amb RGE núm. 1270/03 del dia 25 de juny del
2003, presentat pel secretari primer pel qual es solAlicita el
cessament d'aquesta amb efectes econòmics iadministratius des
del dia 26 de juny del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

1. Ratificar en el càrrec el Sr. Carlos Salinas Pérez, amb DNI
núm. 73.738.665, com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C).
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:
1. El cessament de la Sra. Maria Magdalena Garcia Gual amb
DNI núm. 43.091.901, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23) adscrita
al servei del secretari primer, amb efectes econòmics i
administratius a partir del dia 26 de juny del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el

3. Que els efect es econòmics i administratius d'aquesta
ratificació seran des del dia 25 de juny del 2003.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
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juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
5. Que s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 25 de juny del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
S)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Antoni Salamanca Pericàs. DNI núm. 43.114.479. Categoria
assimilada: A cap de negociat (del grup C i nivell 23).
Francisco Benítez Muñoz. DNI núm. 78.201.642. Categoria
assimilada: A la de xofer (del grup D, nivell 16).
5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data d e
notificació de la present resolució.

Atès que:
A la seu del Parlament, a 26 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei del Gabinet de Presidència.

Ordre de Publicació
B. Coma President de la Cambra, desitj cobrir les places de Cap
del Gabinet de Presidència, administratiu i xofer, amb caràcter
de personal eventual.

T)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

C. Aquestes places estan dotades pressupostàriament i
actualment resten vacants.
D. L'aprovat per la Mesa a la sessió celebrada el dia 25 de juny
del 2003.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar les següents persones, com a personal eventual
adscrites al Gabinet de Presidència, tot d'acord amb el que es
detalla a continuació:

Atès que:
A. Atès l'escrit amb RGE núm. 1273/03 del dia 26 de juny del
2003, mitjançant el qual es solAlicita el nomenament de la Sra.
Aina Maria Ferriol Font com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.
B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

Francisco José Ponce Izquierdo. DNI núm. 43.058.968. Cap
del Gabinet de Presidència.
Antoni Salamanca Pericàs. DNI núm. 43.114.479.
Administratiu Gabinet de Presidència.
Francisco Benítez Muñoz. DNI núm. 78.201.642. Xofer de
Presidència.
2. Que els efectes econòmics i administratius seran des del dia
26 de juny del 2003.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que les categories administratives seran les següents:
Francisco José Ponce Izquierdo. DNI núm. 43.058.968.
Categoria assimilada: Retributivament a funcionari del cos de
tècnics del grup A, nivell 28. Administrativament a Director
General, assimilat en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/03 de
Règim Jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la
sessió celebrada el dia 11 d'abril del 1995.

1. Nomenar la Sra. Aina Maria Ferriol Font, amb DNI núm.
44.327.790, com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Popular, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C).
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butllet í
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que els efectes econòmics i administratius d'aquesta
ratificació seran des del dia 1 de juliol del 2003.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present resolució.
5. Que s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 26 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
U)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sr. Guillem Camps Coll, secretari primer de la Mesa,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1280/03 del dia 26 de juny
del 2003, sol.licita el nomenament de la Sra. Petra Pons i Far,
com a personal eventual adscrita al seu servei.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Petra Pons i Far amb DNI núm. 42.948.593,
com a personal eventual amb categoria d’administrativa de cap
de negociat (grup C), adscrita al servei del secretari primer de
la Mesa, amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de
juliol del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butl l e t í
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present Resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balear, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptador des de la das, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, ta de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

19

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

