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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de mantenir tramitable l'expedient de l'escrit RGE

núm. 1024/07, de la Sindicatura de Comptes, per a la propera
legislatura. 

La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril del 2007, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 1024/07, presentat per la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la
Memòria anual i la liquidació del pressupost de la Sindicatura
per a l’any 2006 (en paper i CD-ROM), i acordà mantenir
tramitable l'expedient per a la propera legislatura. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Acord de mantenir tramitable l'expedient de l'escrit RGE

núm. 1160/07, de la Sindicatura de Comptes, per a la propera
legislatura. 

La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2007, es donà per
assabentada del contingut de l'escrit RGE núm. 1160/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual comunica les modificacions de crèdit del seu
pressupost, en relació amb el primer trimestre de l’exercici
2007, i acordà mantenir tramitable l'expedient per a la propera
legislatura i traslladar-lo a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
quan aquesta es constitueixi.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament i nomenament de la Sra. Maria José Todó Pla

com a personal eventual del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 9 de
juliol del 2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
3175/03 de dia 10 de juliol 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. María José Todó
Pla, com a personal eventual adscrita al servei del senador
elegit en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears Excm.. Sr. Carlos Gutiérrez, amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23).
                   

Atès que dia 19 de maig del 2007 es va produir la defunció
de l’Excm. Sr. Carlos Gutiérrez.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 22 de maig del 2007, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, 

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Maria José Todó Pla amb DNI núm.
40906215 com a personal eventual amb categoria
administrativa assimilada a cap de negociat (grup C, nivell
23)  adscrita al servei del senador elegit en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 19 de maig del 2007.

2. Atès que la Mesa de la Diputació Permanent per unanimitat
i en ús de les facultats previstes als articles 29 i 30 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovà de
modificar provisionalment la plantilla orgànica i la relació
de llocs de feina (RPT) de la Cambra, en el sentit
d’adscriure provisionalment la plaça esmentada en el
paràgraf anterior al gabinet de Presidència, fins a la data en
què es constitueixi el nou Parlament de les Illes Balears
corresponent a la VII legislatura; a partir de la qual la plaça
tindrà la mateixa denominació i característiques com a
plaça adscrita al servei del senador elegit en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb caràcter
de personal eventual, i amb categoria  administrativa
assimilada a cap de negociat (grup C, nivell 23).

Altrament resolc:
   
 El nomenament de la Sra. Maria José Todó Pla com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada a
cap de negociat (grup C, nivell 23)  adscrita provisionalment al
gabinet de Presidència, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 19 de maig del 2007.
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I finalment resolc:

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

2. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el 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.

A la seu del Parlament, a 23 de maig del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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