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4. INFORMACIONS

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A)
Ordre de Publicació

Diputada que eventualment pot substituir el portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

RGE núm. 1402/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de tots els Hbles. Srs.
Consellers del Govern i de l'Hble. Sra. Vicepresidenta.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1326/03, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que la diputada que
eventualment pot substituir el portaveu d'aquest grup, Hble. Sr.
Joan Huguet i Rotger, és l'Hble. Sra. Maria Salom i Coll.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de juliol del 2003, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de tots els Hbles. Srs.
Consellers del Govern i de l'Hble. Sra. Vicepresidenta, per tal
d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció de Govern. Les
compareixences tendran lloc davant les comissions següents:
* Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
* Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió de
Turisme.
* Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
* Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
* Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
* Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
* Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia, davant la
Comissió d'Economia.
* Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
* Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.
* Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia.
* Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
* Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Canvis en la designació de
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

portaveus

del

Grup

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1375/03, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es comuniquen canvis en la
designació de portaveus, que seran els següents:
Portaveu: Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Portaveu que eventualment la pot substituir: Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Canvi en la denominació
d'Esquerra Unida-Els Verds.

del

Grup

Parlamentari

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1370/03, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra UnidaEls Verds, mitjançant el qual es comunica el canvi de
denominació del grup, que passà a ser "Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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D)

Ordre de Publicació
G)

Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Catalina
Sureda i Fons.

Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1394/03, presentat per la Sra. Catalina Sureda i Fons, 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 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Atès que mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1392/03 del dia
9 de juliol del 2003, el portaveu del Grup Parlamentari Popular
Hble. Sr. Joan Huguet Rotger solAlicita el cessament del Sr.
Mauricio Rovira de Alós, com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular amb efectes econòmics i
administratius des del dia 10 de juliol del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears
Resolc:

Ordre de Publicació
E)
Adscripció de diputats al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada dels escrits RGE
núm. 1382/03, 1383/03, 1384/03, 1385/03, 1386/03 i 1387/03,
presentats pels diputats Hbles. Srs. Miquel Munar i Cardell,
Andreu Prohens i Vicens, Fernando Rubio i Aguiló, Manuel
Jaén i Palacios, Miquel A. Pérez i Juan i Antoni Marí i Tur,
respectivament, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa també restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 1388/03, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica l'acceptació de l'adscripció dels
diputats esmentats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. El cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós amb DNI núm.
43.039.202, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C) adscrit al servei del
Grup Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 10 de juliol 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
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, 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 jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca,
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 a partir
de l’endemà de la data de publicació de la present resolució al
BOPIB.
4. Que a la propera sessió de la Mesa s'informarà d’aquest
cessament.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, a 9 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

F)
Canvi de membre suplent de la Diputació Permanent del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1389/03, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comunica que el membre suplent del
membre titular Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés, a la Diputació
Permanent, és el diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
A tès que per Resolució de la Presidència del dia 19 de juny
del 2003, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2925/03 del dia
19 de juny del 2003, la Sra. Neus Truyol Caimari fou ratificada
en el seu càrrec com a personal eventual adscrita al servei del
senador elegit en representació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, Sr. Manuel Cámara Fernández.

BOPIB núm. 6 - 18 de juliol del 2003
Atès que a la sessió plenària celebrada el dia 8 de juliol del
2003 s'ha elegit el nou senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Sr. Carlos Gutiérrez González, i
que aquest prendrà possessió del seu càrrec el dia 14 de juliol
del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
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En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. María José Bauzá Alonso, amb DNI núm.
43.094.981, com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Popular, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C).

Resolc:
1. El cessament de la Sra. Neus Truyol Caimari amb DNI núm.
43.119.245, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C) adscrita al servei de
l'anterior senador elegit en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears Sr. Manuel Cámara Fernández,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 13 de juliol
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
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, 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 jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca,
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 a partir
de l’endemà de la data de publicació de la present resolució al
BOPIB.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que els efectes econòmics i administratius
ratificació seran des del dia 10 de juliol del 2003.

d'aquesta

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 s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 9 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

4. Que a la propera sessió de la M esa s'informarà d’aquest
cessament.
J)
A la seu del Parlament, a 9 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
A. Per part del senador elegit en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears Sr. Carlos Gutiérrez
González mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1391/03 del dia 9 de
juliol del 2003, se solAlicita el nomenament de la Sra. Maria José
Todó Pla, com a personal eventual adscrita al seu servei.

I)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1393/03 del dia 9 de
juliol del 2003, se solAlicita el nomenament de la Sra. Maria José
Bauzá Alonso com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.
B. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

B. Per resolució d'aquesta presidència de dia 9 de juliol del
2003, s'ha aprovat el cessament de la Sra. Neus Truyol Caimari,
com a personal eventual adscrita al servei de l'anterior senador
Sr. Manuel Càmara Fernández, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 13 de juliol del 2003.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i restarà
vacant des del dia 13 de juliol del 2003.
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En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria José Todó Pla, amb DNI núm.
40.906.215, com a personal eventual adscrita al servei del
senador elegit en representació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears Sr. Carlos Gutiérrez i González amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C), i amb efectes
econòmics i administratius des del dia 14 de juliol del 2003.
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 10 de juliol del 2003.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la M esa 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.

Resolc:
1. El cessament de la Sra. Francisca Pascual Canet amb DNI
núm. 43.004.564, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23) adscrita al
servei del vicepresident primer, amb efectes econòmics i
administratius a partir del dia 15 de juliol 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
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, 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 jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca,
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 a partir
de l’endemà de la data de publicació de la present resolució al
BOPIB.
4. Que a la propera sessió de la Mesa s'informarà d’aquest
cessament.
A la seu del Parlament, a 15 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5- Que s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 9 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència

Ordre de Publicació
K)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que la Presidència per resolució del dia 20 de juny del
2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2937/03 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. Francisca Pascual Canet com a personal
eventual amb categoria d’administrativa de cap de negociat
(assimilada grup C, nivell 23)
adscrita al servei del
vicepresident primer de la Mesa.
Atès l'escrit amb RGE núm. 1415/03 del dia 15 de juliol del
2003, presentat pel vicepresident primer pel qual se solAlicita el
cessament d'aquesta amb efectes econòmics i administratius
des del dia 15 de juliol del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

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. Joan Marí Tur, vicepresident primer de la
Mesa, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1416/03 del dia 15 de
juliol del 2003, solAlicita el nomenament del Sr. César Salvador
Linares, com a personal eventual adscrit al seu servei.
C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

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. César Salvador Linares amb DNI núm.
41.456.524, com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (grup C), adscrit al servei
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del vicepresident primer de la Mesa, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 16 de juliol del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que els efectes econòmics i administratius
ratificació seran des del dia 10 de juliol del 2003.

d'aquesta

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 s'informarà d'aquesta resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 15 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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