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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 2 de juliol del 2003, d'acord amb el que
disposa l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a
tràmit el Projecte de Llei RGE núm. 1305/03, de modificació
de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social.

Així mateix,conformement amb l'establert per l'article 140
del Reglament de la Cambra, la Mesa acordà que proposarà
al Ple, un cop oïda la Junta de Portaveus, la tramitació directa
i en lectura única del projecte de referència.

Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
I l l e s  B a l e a r s ,  e n  s e s s i ó
extraordinària de dia 2 de juliol del
2003, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

5. Aprovació del Projecte de llei de modificació de  la
Llei 14/2001, de 29 d'octubre del 2001, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social.

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells  insulars en matèria de serveis  socials  i de seguretat
social.

Segon. Traslladar al Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei aprovat, perquè en faci la tramitació i l'aprovi, si pertoca,
com a llei.

Tercer. solAlicitar al Parlament, a l'empara del que disposen els
articles 24.4 de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 61.2
del Reglament de la cambra, que s'habilitin les sessions
extraordinàries necessàries per a la tramitació del Projecte de
llei de modificació de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d'atribució de competències als consells  insulars en matèria de
serveis socials i de seguretat social, alhora que se solAlicita a la
Mesa del Parlament que consideri la possibilitat que es tramiti
directament i en lectura única, d'acord amb  el que disposen els
articles 140 i següents del Reglament de la cambra."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 2 de juliol del 2003.

La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2001, de 29
d'octubre del 2001, d'atribució als consells insulars en

matèria de serveis socials i seguretat social.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El principi de màxima proximitat als  ciutadans com a criteri
rector de l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de
les Illes, així com la potenciació d’un model descentralitzat de
gestió de serveis  socials, varen propiciar que el Parlament de les
Illes Balears aprovàs la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d'atribució de competències als  consells  insulars en matèria de
serveis  socials  i seguretat social (BOIB núm. 135, de 10 de
novembre de 2001).

Aquesta llei fixa, en la seva disposició final segona, el 30 de
juny de 2003 com a data d’efectivitat de l’atribució de
competències al Consell insular de Mallorca.

El fet d'haver transcorregut el termini d'un any i mig d'ençà
de l'aprovació de la Llei no ha fet més que evidenciar una sèrie
de disfuncions respecte a diversos aspectes, com ara, el cost
efectiu de la transferència de competències, calculat per al 31 de
desembre del 2000, els costs del personal com a part integrant
dels  mitjans que s'han de traspassar, com també els canvis
pressupostaris  necessaris per reflectir l'efectivitat de la
transferència, com ha posat de manifest el Consell Insular de
Mallorca en el seu escrit de 27 de juny d'enguany.

Tot això, unit a les dificultats que comporta qualsevol etapa
de transició entre legislatures, aconsella dur a terme una
modificació de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, de manera que,
sense cap incidència en el repartiment de competències establert
en l'articulat de la Llei, es difereixi la data d'efectivitat de
l'atribució de competències al Consell Insular de Mallorca.

Article únic

Es modifica el darrer incís de la disposició final segona de
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències
als  consells  insulars en matèria de serveis  socials i seguretat
social, que queda redactat com es reprodueix a continuació:

"Disposició final segona
Data d’efectivitat de l’atribució
(…) Aquesta data és el dia 1 de gener de 2004 per al Consell
Insular de Mallorca."

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb efectes retroactius
a 30 de juny de 2003. 

Palma, a 2 de juliol del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de la solemne sessió d'obertura de

legislatura.

Conformement amb l'establert per l'article 6 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, aquesta presidència convoca
els  diputats  del Parlament  a la solemne sessió d'obertura de
legislatura, dia 8 de juliol del 2003, a les 11,00 hores, amb
l'ordre del dia següent:

I.- Jurament o promesa dels nous diputats.

II.- Intervenció del Molt Hble. Sr. President del Parlament de les
Illes Balears.

III.- Designació dels  membres del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola a les Illes Balears.

IV.- Designació del senador representant de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Proposta al Ple de tramitació directa i lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió  extraordinària de dia 2 de juliol del 2003, per unanimitat
es manifestà favorablement a l'acord de la Mesa del Parlament
de proposar al Ple la tramitació directa i per lectura única del
projecte de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària per al

Projecte de llei RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social, i habilitació dels dies necessaris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 2 de juliol del 2003, conformement amb
l'establert als articles 61.2 del Reglament de la Cambra i 24.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acordà de convocar
sessió  plenària extraordinària, per a dia 8 de juliol d'enguany, en

acabar la sessió solemne d'obertura de legislatura, amb l'ordre
del dia següent:

I. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el
procediment de tramitació i per lectura única al Projecte de llei
RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de 29
d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social.

II. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei  RGE núm.
1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social.

Conseqüentment, acordà d'habilitar els  dies necessaris per
tal que es pugui procedir a la tramitació de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de les sessions constitutives de les comissions

parlamentàries permanents i de la Diputació Permanent del
Parlament de les Illes Balears.

Aquesta presidència convoca els  diputats  del Parlament de
les Illes Balears a les sessions constitutives de les comissions
parlamentàries permanents i de la Diputació Permanent del
Parlament, dia 8 de juliol del 2003, en acabar la sessió plenària
extraordinària. Les comissions a constituir, per aquest ordre i
successivament, són les següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Comissió d'Ordenació Territorial.
Comissió de Turisme.
Comissió d'Economia.
Comissió d'Assumptes Socials.
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Comissió de Reglament.
Diputació Permanent.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Fixació de calendari per als primers períodes de sessions

d'aquesta legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió  de 2 de
juliol del 2003, conformement amb l'establert a l'article 30.1.6
del Reglament de la Cambra i oïda la Junta de Portaveus del
mateix dia, acordà de fixar el calendari següent:

De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre del 2003,
ambdós inclosos.
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De dia 1 de febrer a dia 15 de juny del 2004, ambdós
inclosos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Criteris de composició de comissions i ponències i de la

Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió  de dia 2 de juliol del 2003,
conformement amb l’establert per l’article 39.1 del Reglament
de la Cambra i oïda la Junta de Portaveus en sessió  del mateix
dia, acordà que:

“1.- Les comissions permanents del Parlament, llevat de la
de l’Estatut dels Diputats i la de Peticions, la composició de les
quals és regulada pels articles 47 i 48 del Reglament de la
Cambra, respectivament, seran integrades per 17 membres,
l’atribució de les quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris  i en aplicació del sistema de
resta major, serà la següent: 

9 al Grup Parlamentari Popular
5 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
1 al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds
1 al Grup Parlamentar Mixt

2.- Les ponències que puguin crear-se en el si de les
comissions seran formades per 9 membres l’atribució dels  quals,
realitzada en proporció a la importància numèrica dels grups
parlamentaris, serà la següent:

4 al Grup Parlamentari Popular
2 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
1 al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds
1 al Grup Parlamentari Mixt

3.- La Diputació Permanent serà formada per 17 membres,
l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris i en aplicació del sistema de
resta major, serà la següent:

9 al Grup Parlamentari Popular
5 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
1 al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds
1 al Grup Parlamentari Mixt

En el còmput dels  membres atribuïts a cada grup, si haurà de
tenir en compte l’establert per l’article 55.1 i 3”.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Catalina

Palau i Costa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1283/03, presentat per la Sra. Catalina Palau i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia a la condició de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria

Estrella Matutes i Prats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1284/03, presentat per la Sra. Maria Estrella Matutes i
Prats, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Aina Maria

Castillo i Ferrer.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió  de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1301/03, presentat per la Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Francesc Fiol i

Amengual.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1302/03, presentat pel Sr. Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia a la condició de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Margarita I.

Cabrer i González.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1303/03, presentat per la Sra. Margarita I. Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. José María

Rodríguez i Barberá.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1304/03, presentat pel Sr. José María González i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Canvis en la designació de portaveus del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1275/03, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es comuniquen els canvis  en la
designació de portaveus en el sentit següent:

Portaveu: Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.
Diputat que eventualment la pugui substituir: Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
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. Valentí Valenciano i López, vicepresident
segon de la Mesa, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1297/03
del dia 1 de juliol del 2003, solAlicita el nomenament del Sr.
Bartomeu Aguilar i Jofre, com a personal eventual adscrit 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 el Sr. Bartomeu Aguilar i Jofre amb DNI núm.
42.986.268, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei
del vicepresident segon 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 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 1 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I)
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. El Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1296/03 del dia 1 de juliol del
2003, solAlicita el nomenament del Sr. Mateu Morro Marcé, com
a personal eventual adscrit 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 el Sr. Mateu Morro i Marcé amb DNI núm.
42.962.840, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 2 de juliol del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al But l le 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 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 1 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
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. El Grup Parlamentari Socialista, mitjançant els escrits
amb RGE núm. 1299/03 i 1300/03 del dia 1 de juliol del 2003,
solAlicita el nomenament de la Sra. Yolanda Serrano i Moreno
i del Sr. Cosme Bonet i Bonet com a personal eventual adscrit
al seu servei.

C. Aquesta places 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, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Cosme Bonet i Bonet amb DNI núm.
18.224.074, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 1 de juliol del 2003.

2. Nomenar la Sra. Yolanda Serrano i Moreno,  amb DNI núm.
52.706.882, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C), adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 3 de juliol del 2003.

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

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

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 de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 1 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:
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A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de Secretària del President amb
caràcter de personal eventual.

B. 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. Catalina Llompart i Genestra amb DNI
núm. 78.202.807, com a secretària de la Presidència amb
caràcter de personal eventual i categoria d’administrativa de cap
de secció (grup B), amb efectes econòmics i administratius des
del dia 1 de juliol 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 1 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
Nomenament del president del Comitè de Seguretat i Salut

del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2003, es donà per assabentada de la delegació
realitzada pel president del Parlament a favor del secretari
primer de la Mesa de la Cambra, Hble. Sr. Guillem Camps i
Coll, perquè presideixi el Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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