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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de sessions plenàries per tal de procedir al

debat d’investidura del president de les Illes Balears.

Conformement amb l’establert a l’article 141 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, aquesta presidència, després
d’haver consultat amb els portaveus designats pels partits o
grups polítics amb representació parlamentària, convoca els
honorables senyors diputats i les honorables senyores diputades
a les sessions plenàries de dia 3 de juliol del 2007, a les 11
hores, i de dia 4, transcorregudes 24 hores des de l’acabament
de la sessió anterior, per tal de tractar i decidir sobre l’ordre del
dia següent:

Punt únic:
Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President

de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1407/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit al servei de la
vicepresidenta primera, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 26 de juny del 2007, del Sr. Josep
Buñuel Polvorosa.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del secretari
segon amb motiu de la finalització de la VI legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar en el càrrec el Sr. Josep Buñuel Polvorosa com a
personal eventual adscrit al servei de la vicepresidenta
primera, amb efectes econòmics i administratius a partir de
dia 26 de juny del 2007, i amb categoria administrativa
assimilada a cap de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1408/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, del Sr. Rafel Oliver Mas.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb motiu de la finalització de la
VI legislatura.
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En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar el Sr. Rafel Oliver Mas com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius a partir de dia 26 de juny
del 2007, i amb categoria administrativa assimilada a cap
de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1409/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, del Sr. Carlos Salinas Pérez.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb motiu de la finalització de la
VI legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar el Sr. Carlos Salinas Pérez com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius a partir de dia 26 de
juny del 2007, i amb categoria administrativa assimilada a
cap de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1410/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, del Sr. Josep Maria Frau Gayà.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb motiu de la finalització de la
VI legislatura.
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En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar el Sr. Josep Maria Frau Gayà com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius a partir de dia 26 de
juny del 2007, i amb categoria administrativa assimilada a
cap de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1411/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, de la Sra. Yolanda Serrano Moreno.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquella ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb motiu de la finalització de la
VI legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar la Sra. Yolanda Serrano Moreno com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius a partir de dia 26 de
juny del 2007, i amb categoria administrativa assimilada a
cap de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1412/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, del Sr. Bartomeu Aguilar Jofre.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del
vicepresident segon amb motiu de la finalització de la VI
legislatura.
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En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Bartomeu Aguilar Jofre com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius a partir de dia 26 de
juny del 2007, i amb categoria administrativa assimilada a
cap de negociat del grup C i amb nivell 23.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE
núm. 1413/07, de dia 26 de juny del 2007,  solAlicita el
nomenament com a personal eventual adscrit a aquest grup,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 26 de
juny del 2007, de la Sra. Natàlia Vives i Alario.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquella ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb motiu de la finalització de la
VI legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar en el càrrec la Sra. Natàlia Vives i Alario com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius a partir
de dia 26 de juny del 2007, i amb categoria administrativa
assimilada a cap de secció del grup B i amb nivell 24.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 27 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap de Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, que
actualment resta vacant i està dotada pressupostàriament.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 1416/07, de dia 28 de juny del
2007,  la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les
Illes Balears comunica el nomenament del Sr. Matias Barón
de Juan com a cap de Gabinet de Presidència del Parlament
de les Illes Balears.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Matias Barón de Juan com a cap de Gabinet
de Presidència amb caràcter de personal eventual, amb
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efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny
del 2007.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça d'administratiu del Gabinet
de Presidència, amb caràcter de personal eventual, que
actualment resta vacant i està dotada pressupostàriament.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 1416/07, de dia 28 de juny del
2007,  la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les
Illes Balears comunica el nomenament de la Sra. Francesca
Mut Cantarellas com a administrativa del Gabinet de
Presidència del Parlament de les Illes Balears.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Francesca Mut Cantarellas com a
administrativa del Gabinet de Presidència amb caràcter de
personal eventual, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 29 de juny del 2007.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1428/07, de dia 29 de juny del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Pastor Torres com
a personal eventual adscrit al grup esmentat.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular amb motiu de la finalització de la VI
legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar el Sr. Miquel Pastor Torres com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de secció
(assimilat a funcionari del grup B, nivell 24) adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 26 de juny del
2007.

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.
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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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 29 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina 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 i que estan dotades
pressupostàriament.

B. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1428/07, de dia 29 de juny
del 2007, la portaveu del Grup Parlamentari Popular
solAlicita el nomenament del Sr. José Antonio Vallori
Genestra com a personal eventual adscrit al grup esmentat.

C. Des de dia 26 de juny del 2007  i per Resolució de la
Presidència de dia 25 de juny del 2007, aquell ha cessat en
el càrrec de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular amb motiu de la finalització de la VI
legislatura.

En ús de les facultats previstes al article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Ratificar el Sr. José Antonio Vallori Genestra com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 26 de juny del 2007.

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
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 29 de juny del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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